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محمد خاکپور سرمربی تيم ملی 
اميد شد

 تفسير ﴿ سوره ي مبارکه ي ضحی ﴾
»انوشيروان ارجمند« بازيگر 

سينما، تلويزيون و تئاتر درگذشت

چند نکته درباره فسادی که 
»اقتصادی« نمی ماند

سرطان، محصول توليد ناسالم کشاورزی

کدام عکس مستحق دريافت جايزه 
سال است؟

ايران و عربستان و توطئه ی نفتی

   ویژه نامه ارمغان نطنز ضمیمه است
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به گزارش نامه نیوز، متن این نامه که از سوی علی مطهری نماینده مردم تهران در 
مجلس شورای اسالمی در اختیار نامه نیوز قرار گرفته به در خواست ایشان، عینا و 

بدون تغییر منتشر شده است.

جناب حجت االسالم آقای روحانی دامت برکاته
رئیس جمهور محترم

از دوره  از یک سال  برای جناب عالی، بیش  اهداء سالم و آرزوی توفیق بیشتر  با 
صدارت آن مقام گرامی می گذرد و گرچه پیشرفتهایی در سیاست خارجی از نظر 
توفیقاتی در  نیز  و  دنیا  ارتقاء جایگاه سیاسی کشور در  و  ایران هراسی  توهم  رفع 
حوزه اقتصاد مانند ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم و خروج از رکود حاصل شده 
است لکن در بخش سیاست داخلی و اجرای فصل سوم قانون اساسی که مشتمل بر 
حقوق ملت است و البته از وعده های انتخاباتی شما نیز بوده است توفیقی نداشته 
و همواره منفعل بوده اید، بلکه طرف مقابل برای آنکه ثابت کند که با انتخابات 92 
هیچ سیاستی در این حوزه تغییر نکرده است، گاهی به اقداماتی تندتر از گذشته 
دست زده و با سکوت جناب عالی مواجه بوده است. این در حالی است که رئیس 
جمهور طبق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است 
و اگر هریک از دو قوه دیگر قانون اساسی را نقض کردند حداقل می تواند به پشتوانه 
رأی مردم به آنها اخطار یا تذکر قانون اساسی بدهد و البته فشار افکار عمومی کار 

خود را خواهد کرد. 
مهندس  و  کروبی  االسالم  حجت  آقایان  خانگی  حصر  مسئله  نمونه  عنوان  به 
قانون  متعدد  اصول  برخالف  که  است  ماه  هشت  و  سال  سه  موسوی  میرحسین 
اساسی بدون حکم قضایی و این که آنها اجازه دفاع از خود داشته باشند ادامه دارد. 

ممکن است حکم اولیه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر حصر خانگی این دو که در 
شرایط اضطراری صادر شده، برای مدت موقت - مثال یک ماه - و تا زمان بازگشت 
شرایط عادی به جامعه، قابل پذیرش باشد اما ادامه آن بدون حکم قضایی قطعا 
وجاهت قانونی، شرعی و اخالقی ندارد و خالف فصل سوم قانون اساسی است. مثل 

آن است که کسی را بدون محاکمه به حبس ابد محکوم کنیم. 
اصوال این یک سنت غلط در جمهوری اسالمی بوده است که منتقدان خوش سابقه 
در انقالب را که احیاناً اتهامی متوجه آنها بوده است، به جای رسیدگی به اتهامشان 
در حصر قرار داده ایم بدون آنکه ضرورتی داشته باشد. گویی انتقاد و اعتراض را به 
معنی خروج از نظام تلقی کرده ایم، حال آنکه کسی می تواند انتقادهای اساسی به 
نظام داشته باشد و زندگی عادی اش را بکند، آنچنان که سیره امیرالمؤمنین علی 
علیه السالم بود. آن پیشوای بزرگ مادام که خوارج دست به سالح نبردند آنها را 
از حقوق اجتماعی شان محروم نکرد و خود می فرمود از من در خفا و آشکار انتقاد 

کنید. 
برخی این گونه رفتارها را به سیره امام خمینی مستند می کنند، غافل از این که 
انقالب و دوره جنگ به امروز - قطع نظر  اوایل پیروزی  تعمیم برخی تصمیمات 
از درستی یا نادرستی آنها - صواب نیست. مثال در دوره جنگ زمانی که روزنامه 
میزان مانند ستون پنجم دشمن عمل می کرد و روحیه مردم را تضعیف می نمود 
ایشان فرمودند قلمهای مسموم باید شکسته شود، و به دنبال آن چندین روزنامه 
توقیف شد. این رفتار را می توان با شرایط جنگ که حیات و ممات یک ملت بسته 
به آن است توجیه کرد اما نمی توان آن را به شرایط عادی تعمیم داد. امام )ره( نیز 
بعد از جنگ در پاسخ به نامه نمایندگان مجلس فرمودند از این پس در چهارچوب 

قانون عمل می کنیم. 
اصل سی و دوم قانون اساسی می گوید: »هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر 
به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با 
ذکر دالیل بالفاصله کتباً به متهم ابالغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و 
چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در 

اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.«
طبق این اصل، مسئوالنی که حصر خانگی آقایان کروبی و موسوی را ادامه داده اند 

باید مجازات شوند. 
مجرم  قانون  نظر  از  و هیچ کس  است  برائت  »اصل،  هفتم می گوید:  و  اصل سی 
شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.« ممکن است 
کسانی بگویند »جرم آنها که موجب آشوب و درگیری شدند محرز است و اینجا 
اصل بر برائت نبوده و احتیاجی به اثبات جرم آنها در دادگاه صالح نیست.« این 
سخن پذیرفته نیست و عالوه بر این که خالف قانون اساسی است که هر مجازاتی 
را ناشی از حکم دادگاه صالح می داند، اگر آن را به سایر موارد نیز سرایت بدهیم 
به نتایج ظالمانه ای می رسیم. مثال فردی که در نزاع میان دو نفر میانجی شده و 
با زحمت چاقو را از دست ضارب گرفته و ضارب فرار کرده و او با چاقوی خونین 
در دست، در صحنه جرم باقی مانده و مردم و احیانا پلیس فقط همین صحنه را 
دیده اند، با این منطق چنین فردی محکوم به قصاص است و حق دفاع از خود را 
ندارد! اصل سی و ششم می گوید: »حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق 
دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.« بنابراین فرضاً شورای عالی امنیت ملی حکم 
باشد  آنها را صادر کرده  توبه  تا زمان  نامعلوم و مثال  به مدت  ادامه حصر خانگی 

چنین اختیاری نداشته است. 
اصل یکصد و شصت و هشتم می گوید: »رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی 

علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد.« 
طبق این اصل چنانچه قرار بر محاکمه این دو باشد – که خواست هردوی آنها نیز 

هست و البته باید همزمان با محاکمه متهمان طرف مقابل ماجرا باشد – محاکمه 
آنها باید علنی و با حضور هیئت منصفه باشد. 

اصل سی و نهم قانون اساسی نیز می گوید: »هتک حرمت و حیثیت کسی که به 
حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع 

و موجب مجازات است.« 
این اصل در مورد کسی است که به حکم قانون زندانی شده باشد. در مورد کسی 
که به طور غیرقانونی ادامه حصر پیدا کرده است، به طریق اولی ا هتک حرمت و 
حیثیت او ممنوع و موجب مجازات است. این در حالی است که در طول چند سال 
گذشته انواع اتهامات از اتصال به آمریکا و انگلیس و صهیونیسم گرفته تا ضدیت با 
امام حسین علیه السالم و امام خمینی از تریبونهای مختلف به آنها زده شده بدون 

آنکه آنها امکان سخن گفتن و دفاع از خود داشته باشند. 
جناب آقای روحانی  

با توجه به مطالب مذکور، جناب عالی به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی 
ایران دارید. عده ای  امنیت ملی وظیفه سنگینی در پیشگاه خدای متعال و ملت 
حیات سیاسی خود را در ادامه وضع موجود می دانند و در چنین مواردی که قانون 
دست آنها را باز گذاشته و راه قانونی هموار است، به جای عمل به تکلیف خود، از 
مقام رهبری مایه می گذارند، در حالی که در چنین مسائلی اساسا نیازی به ورود 
رهبر گرانقدر نیست، همچنان که اگر مدیریت بحران سال 88 درست و با تدبیر 
عمل می کرد نیازی به ورود ایشان نبود. از والیت فقیه فقط در مسائل بسیار حیاتی 

برای اسالم باید هزینه شود نه در چنین مسائلی. 
گروهی که احساس می شود حسن نیت دارند و مخالف رفع حصرند می گویند اگر 
اینها بدون توبه و عذرخواهی آزاد شوند اقتدار نظام می شکند. این هم حرف باطلی 
است. اوال مگر اقتدار نظام به این است که هیچ منتقدی نداشته باشد؟ مگر حکومت 
پیامبر)ص( یا علی علیه السالم منتقد نداشت؟ ثانیا توبه باید اختیاری و با میل قلبی 
و در پیشگاه خدا باشد و اگر باید از مردم نیز عذرخواهی کنند سایر متهمان فتنه 

مانند آقای احمدی نژاد و برخی نهادهای حکومتی نیز باید چنین کنند. 
نیز  این  دوباره آشوب می شود.  آزاد شوند  اینها  اگر  نیز می گویند  این عده گاهی 
خیالی بیش نیست. شرایط و هیجان آن دوره از میان رفته و منشأ فتنه هم کنار 
رفته است. اکثر معترضان نیز با انتخابات 92 به خواسته های خود رسیده و انگیزه ای 
ندارند. به فرض محال آقای موسوی اعالمیه هم بدهد کسی همراهی نمی کند و 

خود ایشان هم گفته است می خواهم دولت را کمک کنم. 
رئیس جمهور محترم 

و   88 فتنه  متهمان  محاکمه  برای  اراده ای  دلیلی  هر  به  که  می دهد  نشان  قرائن 
طبعا بازخوانی آن با حضور طرفهای قضیه وجود ندارد و فتنه 88 در ایران حکم 
هولوکاست در اروپا و آمریکا را پیدا کرده است که فقط یک سخن باید گفته شود 
و کسی حق تحلیل متفاوت و تحقیق درباره ریشه ها و عوامل گوناگون آن را ندارد. 
لذا پیشنهاد می کنم که جناب عالی به عنوان رئیس  جمهور و رئیس شورای عالی 
امنیت ملی، در اجرای قانون اساسی به تنها راه باقی مانده یعنی آزادی سه محصور 
مورد نظر عمل نمایید. قانون اساسی برای اجرا کردن است نه یک سند ملی که 
صرفا در ویترین قرار گیرد. عید غدیر نزدیک است و چه بهتر این کار در این ایام 
صورت گیرد و وحدت ملی ما که به شدت به آن نیازمندیم بیشتر و استوارتر گردد. 
بدیهی است که اگر همچنان مسامحه نمایید این قضیه در قالب سؤال از رئیس 

جمهور در مجلس پیگیری و البته برخی سؤاالت فرهنگی نیز اضافه خواهد شد. 

با تقدیم احترام
علی مطهری

اگر اصول قانون اساسی را اجرایی نکنید، 
سوال از رئیس جمهور را پیگیری می کنم

نامه علی مطهری به روحانی:

علی مطهری در نامه ای که به رئیس جمهور، نسبت به عدم 
اجرای برخی اصول قانون اساسی به حسن روحانی تذکر داد.
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روابط ایران و عربستان و توطئه ی نفتی 
بسیاری  مطبوعات  در  روزها  این  اخیر 
به  امروز  وطن  و  آرمان  یابد.  می  انعکاس 
آرمان  البته  اند.  پرداخته  موضوع  همین 
هاشمی  اگر  که  پرداخته  این  به  تنها 
چیز  همه  شود،  صحنه  وارد  رفسنجانی 
درست خواهد شد. روزنامه ی اعتماد هم 
گزارش  را سوژه ی  انتخابات  قانون  تغییر 

خود کرده است.
دلیل  هاشمی  تفکر  انزوای   / آرمان 
کشورهای  در  تندروها  نمایی  قدرت 

عربی
به  را  خود  یک  عکس  آرمان  روزنامه 
»راهکار  تیتر  رو  با  رفسنجانی  هاشمی 
خاموش کردن بحران منطقه از نگاه نشریه 
اردنی« و تیتر »بازگشت به سیاست آیت ا... 
هاشمی« اختصاص داده و مدعی ست که 
روابط ایران و عربستان اگر دست هاشمی 
رفسنجانی باشد، دوستانه خواهد شد. بهانه 
ی این گزارش البته مطلب یک روزنامه ی 
اردنی در مدح هاشمی رفسنجانی هست. 
با هم قسمت هایی از مطلب را به نقل از 
در  آیت ا... هاشمی  بخوانیم: »نقش  آرمان 
معادالت بین المللی آنچنان است که هنوز 
مقامات  با  او  دیدار  از  که  سال ها  از  پس 
عربستان می گذرد، این دیدار به عنوان یک 
کشور  دو  روابط  ارزیابی  در  مهم  فاکتور 
قلمداد می شود. از همین رو دیروز نشریه 
»المحرر« اردن در تحلیلی پیرامون آینده 
عرب  جغرافیای  »امروز  نوشت؛  خاورمیانه 
ایران  خارجی  سیاست  بر  متمرکز  باید 
باشد. سیاست عربی ایران با انتخابات ۲۴ 
انتخاب رئیس جمهوری  ایران و  خرداد در 
است  تغییر  درحال  روزبه روز  معتدل 
رویکرد  ایران  ملّت  منتخب  روحانی  و 
تجدیدنظر را درباره روابط ۸ سال گذشته 
به خصوص  عربی،  کشورهای  و  ایران 
عربستان اتخاذ کرد. اّما سوال اینجاست که 
چرا تاکنون بعد از حدود یک سال از روی 
کارآمدن دولت روحانی، همچنان گره های 
۸ سال گذشته در روابط دو کشور بزرگ 

خاورمیانه باز نشده است؟«
نیست  عربی کسی  کشورهای  و  ایران  در 
سیاسی  رویکرد  این  تغییر  نداند  که 
چهره  و  سیاست  پیر  حضور  نیازمند 
آیت ا... هاشمی است  یعنی  محبوب عربها 
ولی گویا همانطور که در ۸ سال گذشته 
سیاست  عرصه  در  ایشان  تفکر  انزوای  با 
ایران  روابط  در  اقدامات  برخی  و  خارجی 
قدرت نمایی  و  تولّد  زمینه  عربستان،  و 
تندروها در صحنه کشورهای عربی فراهم 
شد، همچنان خاورمیانه از بازگشت آرامش 
ایران دورمانده  در سایه تفکر مرد اعتدال 

است.«
حکم  اعالم  پی  در  پیش  چندی  گفتنی 
عربستان،  شیعیان  رهبر  نمر،  شیخ  اعدام 
به  ای  نامه  ارسال  با  رفسنجانی  هاشمی 
نمر  شیخ  عفو  خواستار  عربستان  پادشاه 
سوی  از  پاسخی  نامه  این  هنوز  که  شد 

عربستان دریافت نکرده است.
وطن امروز / ضرر ۷۰۰ میلیون دالری 
توطئه ی سعودی به ایران در سه هفته

وطن امروز گزارش اول خود را به توطئه 
ایران  علیه  سعودی  عربستان  نفتی  ی 
»هفته  نویسد:  می  و  داده  اختصاص 
از  غیر  به  البته   – یکصدا  دولت  گذشته 
سعودی  عربستان  اقدام  علیه  نفت-  وزیر 
نفت  قیمت  شدید  کاهش  گرفت.  موضع 
این  در  شد.  اوپک  اعضای  نگرانی  موجب 
ایران به دلیل وضعیت فروش خود،  میان 

آسیب  وضعیت  این  از  سایرین  از  بیشتر 
تولید  کاهش  در  را  چاره  اعضا  می دید. 
مقابل  سعودی  عربستان  اما  می دانستند 
تولید  مانع کاهش  و  ایستاد  پیشنهاد  این 
هفته  چهارشنبه  روحانی  حسن  شد! 
اقدام  این  دولت  هیات  جلسه  در  گذشته 
سعودی ها را یک »توطئه سیاسی« دانست 
اسالم  به جهان  اقدام خیانت  این  و گفت 
از  انتقاد  با  نیز  جهانگیری  اسحاق  است. 
این اقدام گفت اگر نفت ۴۰ دالر هم بشود 
کشور به خوبی اداره خواهد شد. محمدباقر 
اقدام  این  از  نوبخت، سخنگوی دولت هم 

سعودی ها انتقاد کرد.
این مواضع رسمی دولت ایران و تعابیری 
کار  به  کشور  اجرایی  مقام  باالترین  که 
سعودی ها  رفتار  ماهیت  واقع  در  برد؛ 
خیانت  کرد.  آشکارتر  ایران  قبال  در  را 
سعودی ها زمانی آشکارتر شد که هیالری 
و  آمریکا  خارجه  سابق  وزیر  کلینتون، 
از گزینه های مطرح این کشور برای  یکی 
مرکز  در  صراحتا  آینده،  ریاست جمهوری 
در  قیمت  کاهش  این  کرد  اعالم  سابان 
پای میز مذاکرات هسته ای به سود آمریکا 
به  کلینتون  اذعان  این  شد.  خواهد  تمام 
ماجرای کاهش قیمت نفت زوایای جدید 
نفت  قیمت  کاهش  توطئه  اینکه  بخشید. 
میز  پای  در  ایران  به  بیشتر  فشار  برای 
سیاسی  توطئه  سناریوی  است...  مذاکره 
عنوان  به  اکنون  ایران  علیه  سعودی ها 
روز  سیاسی  موضوعات  مهم ترین  از  یکی 
تاثیر  از  صراحتا  آمریکایی ها  است.  مطرح 
کاهش قیمت نفت در مذاکرات می گویند. 
که  روزی  همان  شاید  می داند.  چه  کسی 
به  سعودی ها  خارجه  وزیر  سعود الفیصل، 
خود  شخصی  هواپیمای  در  و  رفت  وین 
برای  عربستان  نقش  دید؛  را  کری  جان 
تداوم  و  نفت  قیمت  افزایش  از  ممانعت 

سقوط آن نیز مطرح شده بود.
توطئه نفتی سعودی ها چقدر به ایران زیان 
با  ادامه  در  امروز«  »وطن  است؟  رسانده 
به  ماهه   ۴ تقریبا  زمانی  بازه  یک  انتخاب 
این  است.  سوال  این  جواب  یافتن  دنبال 
محاسبات به صورت حداقلی است و قطعا 
و بدون تردید رقم هزینه تحمیل شده به 
از نتیجه این محاسبات  ایران بسیار فراتر 
است. در این گزارش و براساس محاسبات 
سال  مردادماه   ۲۸ از  ایران  صورت گرفته، 
)براساس  دست کم  گذشته  روز  تا  جاری 
 ۴۶۶ و  میلیارد  یک  حداقلی(  محاسبات 
توطئه  از  دالر  هزار   ۳۵۰ و  میلیون 
سعودی ها آسیب دیده است. در این میان 
وجود  نگران کننده  بسیار  موضوع  یک 
هزینه  این  رقم  که  است  این  آن  و  دارد 
و خسارت ملی، روز به روز بیشتر خواهد 
در  نفت  قیمت  کاهش  اگر  چراکه  شد، 
ایران زیان  به  ۲۸ مردادماه ۶۰ هزار دالر 
رسانده بود اما اکنون و در روز گذشته این 
رقم به ۴۰۰ هزار دالر رسیده است و تداوم 
کاهش ۴۰ درصدی قیمت نفت نسبت به 
عدد در نظر گرفته شده در بودجه جاری، 
کشور  به  را  هنگفت تری  هزینه های  قطعا 
تحمیل می کند. به عنوان مثال ۵۰ درصد 
روز   ۲۴ طی  تنها  هنگفت  خسارت  این 
ابتدای  از  یعنی  است.  شده  وارد  گذشته 
آذرماه )بویژه پس از تمدید ۷ماهه توافق 
میلیون  به ۷۰۰  قریب  ایران  تاکنون  ژنو( 
نفت خسارت  از محل کاهش قیمت  دالر 
این  هم  روند  همین  تداوم  است.  دیده 
یعنی  داشت.  دنبال خواهد  به  را  خسارت 
نفت  قیمت  آینده  ماه   ۳ طی  حتی  اگر 
کاهش پیدا نکند؛ ایران ماهانه نزدیک به 
۸۵۰ میلیون دالر خسارت خواهد دید. در 
کاهش  با  عربستان سعودی  مخالفت  واقع 
خسارت  همین  تثبیت  برای  نیز  تولید 
آمار  که  خسارتی  است!  بوده  ایران  بر 
نیم میلیارد دالر طی ۳  نگران کننده ۲ و 
ماه آینده را هشدار می دهد! بنابراین نکته 
قیمت  کاهش  خسارت  درباره  مهم  بسیار 
گونه ای  به  است  آن  تصاعدی  روند  نفت، 
قیمت  کاهش  عدم  گرفتن  نظر  در  با  که 
نفت و تثبیت قیمت فعلی، ایران طی ۴ ماه 
پایانی سال ۱۳۹۳ رقمی قریب به ۳ونیم 
میلیارد دالر خسارت می بیند که این رقم 
به عنوان کسری بودجه نیز حساب می شود 
کما اینکه خسارت فعلی یک و نیم میلیارد 

دولت  بودجه  کسری  به عنوان  نیز  دالری 
حساب می شود.

اعتماد / مردمساالری با فعالیت قانونی 
و منسجم حزبی محقق مي شود

با  خود  یک  گزارش  در  اعتماد  روزنامه 
اشاره به تغییرات بسیار در قانون انتخابات 
کشور می نویسد: »میرسلیم، عضو مجمع 
شوراي  رییس  و  نظام  مصلحت  تشخیص 
مورد  در  اسالمي،  موتلفه  حزب  مرکزي 
جایگاه احزاب در قانون انتخابات نیز تأکید 
زیادی بر حضور فعال احزاب در برگزاری 
انتخابات  داشت. وي عنوان کرد: پشتیبانی 
احزاب  ندارد؛  مالی  جنبه  فقط  حزبی 
در  که  می کنند  نامزد  را  افرادی  معموال 
حزب  حیثیت  به  شدن،  انتخاب  صورت 
در  و  بپرهیزند  خودرأیی  از  نزنند،  صدمه 
و  حزب  مرامنامه  و  اساسنامه  چارچوب 
خرد جمعی کار کنند و موضع گیری کنند؛ 
عملکرد  مسئولیت  حزب  ترتیب  این  به 
انتخابی را می پذیرد و پاسخگوی  نماینده 
این  و  بود  خواهد  مردم  نزد  او  اقدامات 
مالی  حمایت  از  مؤثرتر  بسیار  پشتیبانی 
است؛ متقابال مردم نیز با یک نامزد منفرد 
سر و کار نخواهند داشت، بلکه با تشکیالتی 
سر و کار دارند که دارای مرامنامه و برنامه 
نمایندگان  کمک  به  می خواهد  و  است 
سازد؛  محقق  را  برنامه  آن  منتخبش 
رأی  از  بیش  این فرض مردم  در  بنابراین 
دادن به یک فرد به یک خط مشی و برنامه 
اگر  حال  می دهند.  رأی  آن  از  منشعب 
حزبی بر اثر انتخابات، اکثریت کرسی ها را 
به خود اختصاص داد و سپس توانست به 
تعهداتش با عملکرد هماهنگ نمایندگانش 
وفا کند باعث افزایش اعتماد مردم به خود 
نتوانست درست عمل کند  اگر  می شود و 
اعتماد  کرد،  کسب  نامطلوبی  نتیجه  یا 
تکلیف  مردم  و  از دست می دهد  را  مردم 
انتخابات  در  تشکیالت  آن  با  را  خود 
برای  بعدی روشن می کنند، در حالی که 
مسوولیت خواهی  چنان  منفرد  نمایندگان 
فعالیت های  ما  کشور  در  نمی شود.  میسر 
بر  عالوه  نیست.  گسترده  فراگیر،  احزاب 
این تنها کاری که احزاب می توانند انجام 
دهند، تعیین و معرفی فهرست نمایندگان 
این  آنهاست،  برای  تبلیغ جمعی  و  حزبی 
هرچند  نیست.  حزبی  انتخابات  مفهوم  به 
همین مختصر هم باعث افزایش کارآمدی 
هزینه های  کاهش  و  انتخاباتی  تبلیغات 
در  می شود؛  انتخابات  فرآیند  بهبود  و  آن 
جایگاهی  منفردان  حزبی  کاماًل  انتخابات 
نمایندگان  آراي  تشتت  از  و  ندارند 
که  تصادفی  تصمیم گیری های  و  منفرد 
برمی گردد،  آرا  هدفمند  غیر  ترکیِب  به 
می گیریم  نتیجه  بنابراین  می شود.  پرهیز 
قانونی  فعالیت  با  مردم ساالری  مقاصد  که 
و منسجم حزبی بهتر می تواند محقق شود.

اشاره  میرسلیم  اظهارات  اصلي  نقطه  اما 
حد  قانون  است.  بزرگ  تغییر  یک  به  او 
نصاب نصف به عالوه یک که در انتخابات 
ریاست جمهوري به کار گرفته مي شود و 
او  کند.  پیدا  تغییر  باید  میرسلیم  نگاه  از 
موارد،  از  برخی  »در  گفت:  مورد  این  در 
کرده  تغییر  گونه ای  به  انتخابات  قانون 
کمتر  نصابی  با حد  اول  دور  در  که  است 
با  یعنی  مأخوذه  آراي  »نصف+یک«  از 
انتخاب  نامزدها،  از  یکی  نسبی،  اکثریت 
شود. حسن این راهکار کوتاه شدن مدت 
انتخابات و کاهش هزینه های آن است، هر 
می توان  مردم ساالری  قواعد  نظر  از  چند 
به آن خدشه وارد کرد. هرچه تعداد رأی 
پای  به  کنندگان  مراجعه  و  دهندگان 
صندوق ها بیشتر یا اصطالحا امتناع کمتر 
باشد، نشان دهنده مشارکت عمومی قوی تر 
مردم در سرنوشت سیاسی کشور و اعتماد 
جمهوری  در  است.  نظام  به  آنها  بیشتر 
ریاست  انتخابات  در  مشارکت  اسالمی 
جمهوری قوی تر از مجلس و مشارکت در 
تک  حوزه های  از  کمتر  بزرگ  حوزه های 
نماینده و مشارکت در دور دوم ضعیف تر 
از دور اول بوده است و همین امر موجب 
شد که با اصالحیه یی، در قانون انتخابات 
تا  دهند  کاهش  را  نصاب  حد  مجلس، 
تکلیف انتخاباِت بیشتِر حوزه ها در دور اول 

روشن شود
بخش داخلی الف

تا انتخابات مجلس راه زیادی  مانده، ولی ظاهرا همه از همین روز ها به فکر افتاده اند تا طرح های خودشان را برای 
انتخابات مجلس عملی کنند. انتخابات مجلس دهم هر چقدر هم که دور باشد،  صندلی های سبز بهارستان، همه را به 

تالش انداخته  تا بتوانند در انتخابات آینده پیروز نهایی باشند.
به گزارش »تابناک«، اسفند ۹۴ انتخابات آتی مجلس شورای اسالمی برگزار می شود؛ بنابراین، هنوز ۱۵ ماه تا آن 
انتخابات  مانده، ولی اخبار این انتخابات داغ داغ است. درباره رویکرد اصالح طلبان و اصولگرایان در صحنه انتخابات، 
پرس  ها و گمانه زنی های زیادی به وجود آمده است؛ اصالح طلبان چه می کنند؟ اصولگرایان  یا مستقل ها چه می کنند؟

ناطق نوری برای انتخابات خواهد آمد؟ آیا او محوریت اصولگرایان را بر عهده می گیرد یا در لیست اصالح طلبان و 
اعتدالیون قرار می گیرد؟ آیا اصولگرایان به اجماع می رسند؟ آیا عارف سر لیست اصالح طلبان خواهد شد؟ و... اینها 

سؤاالتی است که بسیاری از فعاالن سیاسی و تحلیل گران در تالش برای پاسخگویی به آن هستند.
در همین زمینه حسین کنعانی مقدم، دبیرکل حزب سبز ایران و از تحلیلگران مسائل سیاسی در گفت و گو با تابناک 

به بررسی مسائل انتخابات آینده مجلس و همچنین رویکرد انتخاباتی اصولگراها پرداخته است.
عده ای از تحلیلگران معتقدند، برخی اقدامات دولت در زمینه های مختلف رنگ و بوی انتخاباتی دارد. نظر جنابعالی 

در مورد فعالیت های دولت در زمینه انتخابات اینده مجلس چیست؟
به نظر می رسد که از سخنرانی اقای روحانی در مراسم ۱۶ آذر امسال، کلید رقابت های انتخاباتی مجلس آینده زده 
شده است. با مسائلی که در آن مراسم مطرح شد؛ نشان دادکه دولت هنوز باورش نشده است که در انتخابات قبلی 
ریاست جمهوری پیروز شده است. در واقع سخنان دولتی ها بیشتر جنبه رقابتی دارد. این در حالی است که دوره 

رقابت تمام شده است و باید به رفاقت ها پرداخت.
همیشه این که دولت ها وارد بحث انتخابات شوند؛ یک آفت بوده است و باعث شده است که هر دولتی چه اصولگرا، 
اصالح طلب و اعتدالی این شائبه را ایجاد کنند که دولت ها می خواهند از قدرت و نفوذ سیاسی خودشان برای کمک 
به جریان حاکم دولتی بهره بگیرند تا مجلس را همسو و همراه خودشان قرار بدهند. این موضوع ممکن است باعث 
این شود که مردم مشارکتشان در انتخابات کاهش پیدا کند و احساس کنند دولتی که ناظر بر انتخابات است و باید 
جنبه اجراییات انتخابات را بر عهده داشته باشد؛ نقش تعیین کننده سرنوشت انتخابات را بر عهده گرفته است. وقتی 

که دولت جناح خاصی را تقویت می کند؛ این موضع ممکن است؛ سالمت انتخابات را زیر سئوال ببرد.
کلید خوردن زودهنگام انتخابات می تواند مثمر ثمر باشد؟

کلید خوردن زود هنگام انتخابات می تواند فوائد و مضراتی داشته باشد. وقتی فضای انتخاباتی در کشور به وجود 
می آید، خیلی از جریانات سیاسی سعی می کنند که خودشان را در عرصه سیاسی با عناوین مختلف و ابزار مختلف 
به صحنه بیایند و از فضای مستعد انتخاباتی استفاده کنند. مثاًل دولت وقتی که در راس مذاکرات ۵+۱ است، نباید 

خودش را درگیر جناح بندی های سیاسی و انتخابات بکند.
از یک طرف احزاب و تشکالت سیاسی نیز برای ایجاد و بررسی شرایط انتخاباتی و همچنین تشویق مردم برای حضور 
در انتخابات به عنوان رای دهنده و چه به عنوان انتخابات شونده می توانند از آغاز زودهنگام انتخابات بهره ببرند. ولی 
به هر جهت اگر بنا باشد فضای دولتی و نهادهای اجرایی که مسئولیت نظارتی دارند؛ مانند مجلس شورای اسالمی 
فضای آنها نیز انتخاباتی شود و بحث انتخاباتی باشد؛ آفتی است که قباًل هم ما دچار آن شدیم و ضررهای آن متوجه 

کشور شده است.
آقای نوبخت اعالم کرده است اگر قرار باشد دولت در انتخابات شرکت کند از راهکار خودش وارد خواهد 

شد؟ نظر شما در این مورد چیست؟
این فرض غلطی است که مطرح شده است. حیطه وظایف دولت شرکت در انتخابات نیست. دولت به عنوان مجری 
انتخابات است که باید تمام تالش خود را برای برگزاری انتخابات پرشور و آزاد کند. اما اگر دولت بخواهد در انتخابات 
به عنوان یک جریان سیاسی مداخله کند؛ قطعا این یک نوع تفکر انحرافی است. متاسفانه اگر این تفکر شکل بگیرد؛ 

مجدداً ما با یک مجلس روبرو خواهیم شد که وکیل الدوله ها در آن خواهند بود.
استراتژی اصالح طلبان؛  با  رابطه  تابناک در  با  و گو  از اصالح طلبان در گفت  آقای محمد جواد حق شناس یکی 
مهمترین نگرانی اصالح طلبان از انتخابات آینده را صحبت های اخیر آقای جنتی در مورد انتخابات می 
دانست که نگران رد صالحیت ها با نگاه اقای جنتی بود. نظر شما در مورد نگرانی ها اصالح طلبان چیست؟
من خدمت ایشان ارادت دارم و در جلسات مختلف با ایشان نشست و برخواست داریم. این که ممکن است اتفاقاتی 
بیفتد و یا ممکن است، اصالح طلبان رد صالحیت شود و یا ممکن است جلوی اصالح طلبان گرفته شود؛ این همان 
تئوری توطئه توهم است که کارآمدی خودش را از دست داده است. اگر افراد بخواهند برای جا انداختن جریانات 
سیاسی خودشان با مظلوم نمایی وارد صحنه شوند ملت ایران به این نوع ترفندها کاماًل آشنا هستند. اصالح طلب ها 
اول باید به خودشان بپردازند و خودشان را اصالح کنند و اگر اصالح شوند خوب قطعاً مردم به آنها استقبال می کنند 

و این مسائل مطرح نخواهد بود.
در عین حال به نظر می رسد این گونه صحبت ها یک نوع پیش داوری است و زمینه های آغاز یک درگیری انتخاباتی 
را فراهم می کند و با این اقدامات عماًل دامن رقیب را از االن لکه دار می کنیم. این نوع رقابت ها، رقابت های اخالقی 
نیست. کشور ما بعد از بیش از ۳۵ انتخابات راه خودش را پیدا کرده است و این انحرافاتی که ممکن است در بحث 
مسائل انتخاباتی شکل بگیرد؛کم است و تاثیری در نتایج انتخابات نخواهد داشت. باالخره در هر کشور ممکن است در 
مسائل انتخاباتی مشکالتی به وجود بیاید. این ها اکثراً تاثیری در نتایج انتخابات ندارد. شورای نگهبان نیز بر اساس 

تکلیف هم شرعی و هم قانونی که بر عهده دارد؛ امانت دار رای مردم است.
شما مهمترین نگرانی اصولگراها را چه می دانید؟

نگرانی اصلی این است که جریانات سیاسی که جایگاه چندانی در بین مردم ندارند با آویزان شدن به دولت سعی بکنند 
که از قدرت دولت به نفع خودشان استفاده کنند و دولت را وارد مسائل انتخاباتی کنند که هم به ضرر دولت است و هم 
به ضرر جریانات سیاسی خواهد بود. این اقدامات می تواند فضای انتخابات را به سمت غبار آلودی شدن حرکت دهد.

راهکار اصولگرایان برای انتخابات آینده چیست؟
روش های قبلی اگر آسیب شناسی شود، کارایی خودشان را از دست دادند. مثاًل این که لیست ها به مردم برای رای 
دادن تحمیل شود ، این روش خوب نیست. مردم باید شناخت کامل به افرادی که رای می دهند پیدا کنند ؛ چون یک 
تکلیف شرعی و قانونی است و پیروی از لیست هایی که فقط با سرلیست های معروف هستند، خصوصاً در شهرهای 

بزرگ مثل شهرهای بزرگ جفا در حق نیروهای سیاسی و انقالب است.
روش گزینشی، حذفی و اضافه هایی که شب های آخر اتفاق می افتد؛ عمدتاً بر اساس یک نوع معامله سیاسی شکل 
می گیرد. این روش ها خوب نیستند. البته ممکن است در بعضی از مقاطع جواب داده باشد ولی صدماتی که بعدا به 

ساختار سیاسی کشور می زند جبران ناپذیر است.
متاسفانه ادبیات سیاسی ما دچار یک نوع سردرگمی در باب استفاده از واژه های سیاسی شده است و واژه های سیاسی 
را در جای درستی استفاده نمی کنند از جمله این واژه ها استفاده از واژه ائتالف است که برخی دوستان اصولگرا 
استفاده می کنند. یکی از این فعالیت ها رقابت های سیاسی است که متناسب با شرایط احزاب و گروه های سیاسی 
این رقابت را تنظیم می کند. فعالیت دیگر هماهنگی بین حزبی است در برخی موضوعات میان چند حزب و گروه 
یک نوع هماهنگی شکل می گیرد تا اقدام هماهنگی را مثال در باب خاصی با یکدیگر اتخاذ کنند. یک فعالیت دیگر 
در عرصه سیاست اتحاد است که برخی احزاب با یکدیگر جبهه مشترک متحدی را تشکیل می دهند در مقابل رقیب 
فکری و سیاسی خود. یک نوع فعالیت دیگر هم توافق است که که مثال در تشکیل دولت ها چنین توافقی شکل می 

گیرد و چون اکثریت آرا کسب نشده است دولت توافقی تشکیل می دهند.
بنابراین به غیر از اینکه به لحاظ شکلی ائتالف اصولگرایان با جبهه پایداری دارای ایراد است، به لحاظ محتوایی هم 
ایرادات جدی نسبت به آن وارد است به خصوص با اقداماتی که توسط آقای تقوی صورت می گیرد. وی افزود: آقای 
تقوی که تالش دارد یک نوع اتحاد و همگرایی را میان اصولگرایان در انتخابات مجلس آینده ایجاد کنند، در جلسات 
هفته های گذشته با آقای مصباح یزدی که گویا هنوز هم ادامه دارد تالش داشته اند که جبهه پایداری را به محور 

جریان اصولگرایان در انتخابات آینده تبدیل کند که به این اقدام هم ایراد محتوایی جدی وارد است.
آیا قرار است بار دیگر با همان جریانی که در انتخابات مجلس گذشته تالش برای اتحاد میان اصولگرایان را ناکام 

گذاشت چنین ائتالفی شکل بگیرد. یعنی قرار نیست هیچ درسی از گذشته گرفته شود.
اگر قرار باشد که تالش جبهه پایداری معطوف به بازگرداندن محمود احمدی نژاد به عرصه سیاست باشد که شواهد 
و قرائن همین را نشان می دهد ائتالف، همکاری هماهنگی و یا هر تعریف دیگری میان اصولگرایان و جبهه پایداری 

از هم اکنون محکوم به شکست است

استراتژی اصولگرایان برای انتخابات آیندهایران و عربستان و توطئه ی نفتی
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که  ای  مورد شیوه  در  اقتصادی  مسائل  کارشناس  و  دانشگاه  استاد  راغفر  حسین 
دولت برای حذف افراد از دریافت یارانه نقدی در پیش گرفته اظهار داشت: روش 

درست شناسایی همین خود اظهاری است؛ همه جای دنیا هم روال همین است.
وی افزود: اینکه افراد خودشان بروند درخواست کنند، سپس فرمی را پر کرده و بعد 
بر اساس آن فرم وضعیتشان ارزیابی شود )به این روش آزمون وسع می گویند(، 

وسع  هر فرد شناسایی می شود که این فرد چقدر توانایی مالی دارد.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا یادآور شد: نکته ای که وجود دارد این است که آیا این 
پرسشنامه ای که توسط دولت عرضه شد درست بوده یا نه؟ به این معنی که می 
تواند دولت را به مقصود و هدف خود برساند؟ متأسفانه این بار هم پرسشنامه هایی 

که توزیع شد همچون گذشته با اشکال همراه بود.
* فرم های پرسشنامه با اشکاالت اساسی روبه رو بود

راغفر با اشاره به اینکه این پرسشنامه ها می توانست به نحو دیگری طراحی شوند، 
ادامه داد: مشکل اصلی این بود که از هزینه افراد سؤال نشده بود و دوم اینکه ما 
نیازمند یک سری داده هایی از خانوارها هستیم که احراز آنها و اثبات آنها از جانب 
دولت نیازمند هزینه نباشد؛ ولی متأسفانه این اتفاق نیفتاد و اطالعاتی که در حال 

حاضر جمع آوری شده است برای شناسایی خانوارها کافی نخواهد بود.
که  هایی  داده  حتماً  اما  می شد  طوالنی تر  اندکی  ها  فرم  شاید  کرد:  تصریح  وی 
این گونه بدست می آمد از دقت باالتری برخوردار و قابل اطمینان تر بود. به طوری 
که بر اساس آنها می توانستند وضعیت خانوارها را شناسایی کنند و بعد آنها را رتبه 
بندی کنند سپس بر اساس توانایی مالی که دولت دارد تعیین می شد که دولت به 

چه افردی می تواند یارانه بدهد.
* ثبت نام ۹۱ درصد مردم برای یارانه نشان از اشتباه در سیاست گذاری دولت است

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: اینکه ۹۱ درصد مردم برای دریافت 

مجدد یارانه نقدی ثبت نام کردند از اشتباهات دولت بود؛ اگر دولت قیمت ها را 
افزایش نمی داد و یا اعالم نمی کرد که قرار است قیمت ها افزایش یابد یا حتی 
برعکس اعالم می کرد که فعاًل افزایش قیمت نخواهیم داشت در اینصورت بسیاری 
از افراد برای دریافت یارانه ثبت نام نمی کردند؛ اما وقتی خود دولت رسما می گوید 
که افزایش قیمت داریم، مردم هم اینگونه استنباط می کنند که برای جبران بخشی 
از افزایش هزینه هایی که قرار است در آینده ایجاد شود، حتما ثبت نام می کنیم. 

بنابراین خواست دولت اینگونه اجابت نمی شود.
راغفر اظهار داشت: مهمترین سرمایه همه دولت ها و در همه زمان ها اعتماد مردم 
است. اینکه ۹۱ درصد مردم علی رغم تبلیغات گسترده برای انصراف، مجددا ثبت 
نام می کنند به معنای بی اعتمادی به دولت نیست بلکه به معنای این است که 

سیاست گذاری در این حوزه خاص، سیاست درستی نبوده است.
این استاد دانشگاه گفت: دولت می توانست و هنوز هم می تواند این کار را بکند؛ 
قیمت ها را دست نزند و این را به مردم اعالم کند. بعد خدماتی را به مردم ارائه دهد 
که این خدمات خود می تواند اعتماد مردم را جلب می کند. مردم اگر مطمئن شوند 
که مثاًل خدماتی مثل خدمات سالمتی به آنها رایگان داده می شود یا خیلی ارزان 
خواهد بود، در این صورت وقتی دولت به مردم می گوید که ما از منابع صرفه جویی 

شده می خواهیم خدمات دیگری ایجاد کنیم، مردم به دولت اعتماد خواهند کرد.
*دولت باید اعتماد مردم را جلب کند

وی افزود: مردم باور و اعتماد نمی کنند جز به این طریق که تغییرات به شکلی در 
کیفیت زندگی شان یا سطح  زندگی یا زندگی روزمره شان، خودش را نشان دهد. 
وقتی مسئوالن دولتی اعالم می کند که ما ناگزیر هستیم که قیمت ها را افزایش 
افزایش دهد  را  ها  قیمت  دولت می خواهد  که  گویند حاال  مردم هم می  دهیم، 
بنابراین ما هم ثبت نام می کنیم تا بخشی از هزینه هایی که دولت می خواهد به ما 

تحمیل کند خودش جبران کند. این سیاست غلط دولت بود که این را اعالم کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا ادامه داد: در حال حاضرکسری بودجه های کالن وجود 
افزایش  با  یا  افزایش قیمت  با  یا  این کسری ها جبران شود؛  باید  دارد که الجرم 

مالیات که اینها نیاز به سیاست گذاری های دقیق دارد.
باالی  گروههای  حذف  بر  مبنی  اقتصاد  وزیر  اخیر  صحبتهای  به  اشاره  با  راغفر 
نقل  بنده چند مدل  اقتصاد هم  وزیر  اخیر  مورد صحبت های  در  درآمدی گفت: 
بودند درست  از گزاره هایی که مطرح کرده  برخی  بنظرم  ایشان خواندم.  از  قول 
را  اینها  نام،  ثبت  درآمدی در صورت  باالی  ما گروه های  بودند  ایشان گفته  بود. 
حذف خواهیم کرد؛ اما آیا توان شناسایی این گروها را دارند یا نه؟ ایشان مطرح 
نکرده بودند که از چه روشی می خواهند شناسایی این افراد را انجام دهند. بنده 
معتقد هستم این روش که بخواهیم افراد را از باال شناسایی و حذف کنیم خیلی 
مشکل است و اگر غیر ممکن نباشد خیلی خیلی مشکل است و در شرایط کنونی 

با اطالعاتی که بنده دارم این روش شدنی نیست.
وی ادامه داد: اما اگر شناسایی از پایین انجام شود و خانوارها از پایین بر اساس 
شدت فقرشان رتبه بندی شوند آن وقت آنهایی که در رتبه هایی پایین تر قرار می 
گیرند بر اساس توانی که دولت برای پرداخت یارانه دارند قابل شناسایی می شوند.

*در شرایط کنونی اجرای فاز دوم هدفمندی به صالح نیست
فاز دوم در شرایط  بنده اجرای  به نظر  تاکید کرد:  این کارشناس مسائل سیاسی 
کنونی با رکود تورمی که داریم اصال به صالح نیست و دولت باید افزایش قیمت 
ها را متوقف کند و اعتماد سازی را از طریق ارائه خدمات و کمک به بخش تولید 

انجام دهد.
وی افزود: اینکه رئیس جمهور بیان می کنند با اجرایی شدن فاز دوم تورم ناچیزی 
خواهیم داشت درست نیست و به نظرم اطالعات غلطی به رئیس جمهور داده شده 
است و قطعاً فشار تورم تشدید خواهد شد؛ همچنان که تا به حال هم خودش را در 

بازار ارز نشان داده است.

بخش  در  فرد  دو  بین  غیرقانونی  مالی  رابطه ی  یک  اگر 
خصوصی رخ دهد که مالی را به طور ناحق بین افراد جابه جا 
می گذارند،  اختالس  یا  کالهبرداری  معموالً  را  اسمش  کند، 
حکومت  و  دولت  غیرقانونی  رابطه ی  این  طرف  یک  اگر  اما 
باشد و طرف دیگرش مردم، به آن »فساد سیاسی« می گویند. 
منابع  از  بانک جهانی، فساد سیاسی »استفاده  تعریف  بر  بنا 
و  خوب  تعریفی  که  است  خصوصی«  مقاصد  برای  عمومی 
تفصیل  بخواهیم  اگر  البته  است.  رسا  و  کوتاه  حال  عین  در 
دهیم، من در کتابم تعریف دیگری ارائه داده ام: »تغییر مالک 
شخصی،  منافع  به  عمومی  مصالح  و  منافع  از  تصمیم گیری 
استوار  نکته  این  بر  تعریف  این  خارجی.«  یا  گروهی  تباری، 
است که هر تصمیمی که حکومت در بخش عمومی می گیرد، 
بر این پیش فرض استوار است که مصلحت عمومی اقتضا کرده 
است تا آن کار صورت بگیرد. حاال اگر کسی مالکش را عوض 
خانوادگی،  شخصی،  منافع  عمومی،  مصلحت  به جای  و  کند 
قومی یا منافع همشهری ها و هم حزبی هایش و یا بدتر از آن ها، 
منافع خارجی را مدنظر قرار دهد، از مالک تصمیم گیری اش، 
این ها  از  هرکدام  می شود.  منحرف  عمومی،  منفعت  یعنی 
فساد است. بنابراین ممکن است کسی منافع شخصی نداشته 
باشد، ولی می خواهد یک روپوشی روی مقصدش بکشد که 
هم استانی های من مظلوم هستند و حقشان ضایع شده است 
و با زدوبند، بودجه را به آن سمت ببرد. این هم فساد سیاسی 
که  برود  جایی  باید  بودجه  عمومی،  بخش  در  چراکه  است؛ 

بیشترین خیر را برای اکثریت تأمین کند.
دیگر  فایده ی  یک  کنیم،  نگاه  مسئله  به  شکل  این  به  اگر 
و  متوجه ساختار سیاسی  را  اینکه مسئولیت  آن  و  دارد  هم 
سیاست مداران می کند؛ برای اینکه هرکاری به دست حاکمان 
یک کشور رخ دهد، مسئولیتش با آن ها است. امیرالمؤمنین 
علیه السالم در نهج البالغه در خطبه ی ۱۶ می فرمایند که من 
شنیدم در سرحدات حکومت، سپاهیان معاویه ریختند و در 
حالی که غارت می کردند، خلخال یک زن اهل کتاب را به زور 
از پایش می کشیدند. آن ها استرحام می کردند و کسی نبوده 
جوابشان را بدهد. آن وقت امیرالمؤمنین علیه السالم آه و ناله 
می  کنند و مسئولیت این اتفاق را متوجه خودشان و لشکریان 
این  شنیدن  از  مؤمنی  اگر  می  فرمایند  و  می دانند  خودشان 
خبر دق کند، من او را مالمت نمی کنم، بلکه در نزد من حق 
دارد که از غصه دق کند. پس این اصطالح فساد سیاسی، که 
من آن را جای فساد اقتصادی و اداری به کار می برم، خاصیت 

دومی هم دارد که مسئولیت سیاست مداران را زیاد می کند.
* خرابکارها

هم  دیگری  کلیدی  نکته ی  علیه السالم  امیرالمؤمنین 
را  تو  کار  می توانند  دسته  سه  می گویند  ایشان  می فرمایند. 
و  اطرافیانت  و  خانواده  دیگری  خودت،  یکی  کنند:  خراب 

سوم دسته ای از مردم که تو به دلیلی به آن ها گرایش داری. 
ببینید از درون شروع می کند. اگر درون محکم باشد، بیرون را 
می توان حل کرد. اگر یک طرف خدا و مردم بودند و یک طرف 
خودت، خانواده ات، هم حزبی ها، هم خطی ها و هر چیز دیگری، 
تو طرف خدا و مردم را بگیر. به صراحت می فرمایند که اگر این 
کار را نکنی، دچار ظلم می شوی و کسی که به بندگان خدا 
ظلم کند، خدا به جای مردم با او دشمنی می کند. بعد که خدا 

با او دشمنی کند، نفوذ کالم را از او می گیرد.
هیچ چیز  که  می فرماید  ادامه  در  علیه السالم  امیرالمؤمنین 
و  نمی کند  سلب  را  قدرت  نعمت  حکومت،  ظلم  اندازه ی  به 
دشمنی خدا را با عجله بر ما نازل نمی کند. خدا آه و ناله ی 
اینجا  است.  ستمکاران  کمین  در  و  می شنود  را  مظلومان 
بماند،  سالم  بخواهد  اگر  روشن شد. حکومت  ریشه ی صالح 
است  این  بنده  عرض  بگذارد.  کنار  را  گرایش ها  این  باید 
همچنان که تا اآلن عوامل خارجی حتی در لباس افراد داخلی، 
بنده  کنند،  را ساقط  اسالمی  نتوانسته اند حکومت جمهوری 
معتقدم در چشم اندازهای سیاسی، باز هم نخواهند توانست، 
حکومت  می تواند  مقوله  این  نشود،  برخورد  فساد  با  اگر  اما 
را ساقط کند. امیرالمؤمنین علیه السالم فرمودند: هیچ چیز به 

اندازه ی فساد، حکومت را باسرعت از بین نمی برد.
* سرمایه داری رفیقانه

وابسته ساالری  و  باشد  نداشته  وجود  شایسه ساالری  وقتی 
می آید.  پایین  بنگاهی  هر  در  تولید  و  بهره وری  شود،  پیدا 
مطالعاتی  در  است.  سیاسی  اقتصاد  در  ثابت شده ای  امر  این 
که درباره ی بحران سال ۱۹۹۷ آسیای جنوب شرقی صورت 
رفیقانه«.  »سرمایه داری  نام  به  شد  جعل  اصطالحی  گرفت، 
این مطالعات نشان می دهد سرمایه داری آن کشورها رفیقانه 
بوده است و یکی از عوامل آن بحران همین رفتاری بود که 
رفیقان خود را سر کار می گذاشتند. یا نتایج تحقیقی درباره ی 
فساد سال ۲۰۰۳، که چند سال بعد از وقوع آن بحران صورت 
گرفت، نشان می دهد وقتی نهادهای مالی در اختیار رفیقان 
وقت  آن  ندارند،  را  کار  آن  صالحیت   که  می گیرد  قرار  آدم 
و  می شود  پرداخت  خاص  مشتریان  به  گسترده  اعتبارات 
انحراف در توزیع منابع می شود و به کارایی  این امر موجب 

اقتصادی لطمه می زند.
»تبارگرایی«  شایسته ساالری،  نقض  قالب های  از  دیگر  یکی 
است که در مورد اقوام و نزدیکان صورت می گیرد. یکی دیگر 
از قالب ها »حمایت ویژه« یا همان »پارتی بازی« است. بدین 
خاصی  گروه  یا  فرد  به  امکاناتی  مقررات،  از  خارج  که  معنا 
تخصیص داده می شود؛ یعنی از فرد یا گروه خاصی حمایت 
برویم،  باالتر  اگر  سیاست،  عالم  در  می کنیم.  اداری  و  مالی 
می رسیم به جایی که این کار برای کسِب رأِی مردم صورت 

می گیرد.
»ویژه خواری«  یا  »رانت خواری«  فساد،  اَشکال  از  دیگر  یکی 
است؛ یعنی اینکه از مناسبات ساختاری و سیاسی کشور برای 
غیرمتعارف  یا  غیرقانونی  بهره برداری  اقتصادی،  منافع  کسب 
شود. اصطالح »غیرمتعارف« را به این جهت بیان کردم که 
می کنند  پیدا  دریچه ای  و  می زنند  دور  را  قانون  افراد  برخی 
رانت خواری،  انجام می دهند. در محیط  و هرکاری خواستند 
شرکت ها برای افزایش سود، به دنبال این نیستند که کیفیت 
را افزایش دهند، بلکه در پی این  هستند که چگونه خود را به 
کسی که رانت توزیع می کند بچسبانند. در نتیجه، رقابت از 
بین می رود و به جای آن، تالش برای جلب نظر دیوان ساالران 
یا سیاست مداران مدنظر قرار می گیرد. در این شرایط، به جای 
اینکه شرکت ها تالش بیشتری کنند، باید با هم رقابت کنند 
که چگونه پنجه بیندازند و به یک صاحب منصب آویزان شوند 

که رانت توزیع می کند.

* تجارت نفوذ
می برد،  بین  از  را  کارایی  که  فساد  اشکال  از  نمونه  آخرین 
»تجارت نفوذ« است؛ یعنی من به عنوان فردی که می خواهم 
صاحب  پیش  می روم  بیاورم،  دست  به  حکومت  از  چیزی 
تأمین  را  خواسته  این  من  برای  او  و  حکومت  از  قدرتی 
را  او  خواسته  ی  انتخابات،  در  عوض،  در  هم  من  و  می کند 
اجرا می کنم. در نتیجه، منابع جایی می رود که دیگر کارایی 
نمی گیرد،  صورت  رقابتی  منابع،  تخصیص  در  چون  و  ندارد 
که  می دهد  نشان  میدانی  مطالعات  می شود.  فساد  به  منجر 
عدم شایسته ساالری، سرمایه گذاری را هم پایین می آورد. مثاًل 
انجام شد، در جایی که  پنجاه کشور  در مطالعه ای که روی 
میزان فساد زیاد و غیرقابل محاسبه بود، نرخ سرمایه گذاری به 
تولید ۱۲.۵ درصد برآورد شد، اما جایی که در آن میزان فساد 
پایین و قابل پیش بینی بود، این عدد به ۲۸.۵ درصد رسید؛ 
یعنی سرمایه گذاری این قدر تحت تأثیر این فضا تغییر می کند.

اگر  می دهد  نشان  که  است  گرفته  صورت  دیگری  مطالعات 
شایسته ساالری نقض شود، هم کارایی اقتصادی و هم کارایی 
که  مدیریت  هنر  و  مناسب  انگیزه های  )مجموعه ی  ایکس 
بتواند از مجموعه ی ثابتی از نهاده ها تولید بیشینه را به دست 
تولید کم  پایین می آید،  کارایی  وقتی  دهد( کاهش می  یابد. 
را هم  انحصارها  باال می رود. فساد سیاسی  قیمت  و  می شود 
افزایش  با  است  مترادف  انحصار،  وجود  که  می دهد  افزایش 
مالکیت،  حقوق  ضعف  که  می دهد  نشان  تحقیقات  قیمت. 
سرمایه گذاری  جلب  مهم  مانع  سه  فساد،  و  گمرکی  موانع 
نیمی  به  نزدیک  مثال،  به عنوان  هستند.  خارجی  مستقیم 
در  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  جلب  سیاسی  ریسک  از 

بازارهای رو به رشد، مربوط به فساد است.
* تجمل و فقر احساسی

در  انحراف  موجب  اینکه  سیاسی  فساد  بروز  اول  نتیجه ی 
یک  این  می شود.  سرمایه گذاری  کاهش  و  منابع  تخصیص 
ناکارایی اقتصادی است که خودش کاهش اشتغال را در پی 
دارد. اما فساد سیاسی با عدالت اجتماعی چه می کند؟ فساد 
سیاسی معموالً با تجمل گرایی مسئوالن همراه است. از آنجا 
که مسئوالن الگوی مردم هستند، رواج تجمل گرایی در بین 
آن ها، فقری را در بین مردم ایجاد می کند به نام فقر احساسی. 
یعنی اینکه من خودم را با کسانی الگو می دانم مقایسه می کنم 
و اگر کمتر باشم، احساس فقر می کنم، ولو اینکه دارا باشم. 
واقعی  فقیران  است.  واقعی  فقر  از  خطرناک تر  فقر  احساس 
ممکن است کم باشند، اما کسانی که فقیر احساسی هستند، 
بسیار زیاد هستند. اگر فاصله ی زندگی مسئولین با مردم زیاد 

شود، این نوع فقر شیوع پیدا می کند.
در برخی دوره ها، با اینکه سهولت زندگی ما براساس امکاناتی 
و  بهتر شده  و... خیلی  جاده  مدرسه،  برق، حمام،  آب،  مثل 
نسبت به قبل فرق کرده بود، اما چون شکاف بین انتظارات 
و واقعیات بیشتر شده بود، فقر احساسی به وجود آمد. فساد 
قاعده ای  به  تبدیل  تجمل گرایی،  می شود  باعث  سیاسی 
عمومی و اجتماعی شود و به این واسطه، الگوی مصرف تغییر 
می کند. الگوی مصرف که تغییر کرد، تقاضای کاالی لوکس 
عمومی  کاالهای  تولید  منابع  ترتیب،  این  به  و  می رود  باال 
صرف کاالهای لوکس می شود. در نتیجه، تولید نسبی کاالی 
ضروری کم می شود، چون منابع آن برای تأمین کاالی لوکس 
باال  بنابراین قیمت نسبی کاالی لوکس هم  مصرف می شود. 
به  می آید؟  کسی  چه  به  فشار  برود،  باال  که  قیمت  می رود. 
همان فقرا و این موضوع، فقر واقعی را زیاد می کند و موجب 
افزایش واردات می شود، چون با افزایش میل به مصرف کاالی 
خارجی، تولید داخلی سرکوب می شود، اشتغال پایین می آید 

و باز هم فقر باال می رود.

کم  فقرا  به  توجه  که  است  این  تجمل گرایی  دیگر  آسیب 
می شود و توزیع درآمد را مختل می کند. توزیع درآمد صحیح 
برای زمانی است که حاکمان مثل مردم زندگی کنند. این کار 
دو اثر دارد. یکی اینکه فقر احساسی پیدا نمی شود و دیگری 
اینکه منابع به طبقات پایین اختصاص پیدا می کند؛ افرادی 
به آن ها »گروه های منزوی شده« می گویند که  که اصطالحاً 
در حکومت صدا ندارند. در اینجا باید خود حاکمان همدردی 

کنند تا صدای آن ها را بشنوند.
اتاق  در  داشتیم.  جلسه  ایشان  منزل  در  رجایی  آقای  زمان 
یک بخاری بود که وقتی دست زدیم، دیدیم سرد سرد است. 
ایشان با آن بارانی قهوه ای رنگ و پیژامه چای آوردند و گفتند: 
بنشینید  است،  شده  تمام  من  نفت  کوپن  است؟  سردتان 
چای و کشمش بخوریم و بحث کنیم تا گرم شوید. این آدم 
وقتی صادقانه این گونه عمل می کرد، مردم شدیداً به او عالقه 

داشتند.
* نزدیک بینی سیاسی

نکته ی دیگری که به فساد سیاسی مربوط می شود، این است 
زیاد می کند و  را  که فساد سیاسی، فردگرایی و مال دوستی 
به این ترتیب، تابع مطلوبیت ثروتمند به فقیر تغییر می کند. 
زیاد  ثروتمندان  خیرخواهی  و  نباشد  زیاد  مال دوستی  وقتی 
باشد، همه دعاگو هستند؛ یعنی فقرا می گویند خدا مالت را 
زیاد کند که به ما رسیدی. در واقع در تابع مطلوبیت فقیر، 
تفاهم  نتیجه،  در  و  دارد  وجود  هم  ثروتمند  ثروِت  افزایش 
خیرخواهی  نگاه  اگر  اما  می شود.  بیشتر  جامعه  در  اتحاد  و 
ثروتمند  دنبال  به  مسئولین  یا  ثروتمندان  و  نباشد  غالب 
شدن و مال اندوزی باشند، خودشان و فرزندانشان به گونه ای 
زندگی می کنند و رفتارشان با مردم طوری دیگر خواهد بود. 
آن وقت مثل تابع مطلوبیت ثروتمند که دیگر بهبود وضع فقرا 
وضعیت  بهبود  هم  فقرا  مطلوبیت  تابع  در  نیست،  مطلوبش 
ثروتمندان مطلوب نیست. بنابراین جامعه رودرروی هم قرار 
می گیرند و این موضوع به شدت برای جامعه مضر است؛ هم از 

نظر اقتصادی و هم از نظر فرهنگی.
مطالعات میدانی، این واقعیت را کاماًل تایید می کند که هرچه 
و  است  بیشتر  نابرابری  و  جینی  ضریب  باشد،  بیشتر  فساد 
نتیجه ی  بنابراین  می آید.  پایین تر  انسانی  توسعه ی  شاخص 
دوم این است که فساد سیاسی، فقر مطلق، فقر نسبی، فقر 

احساسی و شکاف طبقاتی را افزایش می دهد.
* هم زیستی تسلیم طلبانه

فساد سیاسی همچنین گرایش های وطن دوستانه ی مسئولین 
را تضعیف می کند و به این ترتیب، فرد به دنبال تأمین منافع 
می کند.  تأمین  را  بیگانگان  منافع  بلکه  بود،  نخواهد  کشور 
این مسئله، قدرت چانه زنی خارجی را از ما می گیرد و میل 
سیاسی،  فساد  می کند.  زیاد  را  تسلیم طلبانه  هم زیستی  به 
کسب  و  می کند  تهدید  را  ارضی  تمامیت  و  کشور  استقالل 

منافع خارجی را به خطر می اندازد.
به  اعتماد  می شود  باعث  سیاسی  فساد  اینکه  دیگر  نکته ی 
صداقت و خیرخواهی مسئوالن و همه ی اجزای سیستم پایین 
بیاید. در سوره ی شعرا آمده است اولین حرفی که پیغمبران 
زدند این بود که ما، هم خیرخواه شما هستیم و هم امین. غیر 
از این باشد به درد نمی خورد. آدم دنبال کسی که خیرخواهش 
نباشد راه نمی افتد. وقتی فساد سیاسی وجود داشته باشد و 
شود،  داده  ترجیح  مردم  منافع  بر  خانوادگی  و  فردی  منافع 
انحصارطلبی متهم می شود؛ عین همان تهمتی  به  حاکمیت 
این  عین  بود.  واقع  ولی خالف  می زد،  موسی  به  فرعون  که 
تهمت را به امام رحمت اهلل علیه و حضرت آقا هم می زدند، ولی 
ا َوَجْدنَا َعلَیِه  تهمتی ناروا و بی اثر بود: »َقالُوا أَِجْئَتَنا لَِتلِْفَتَنا َعمَّ
آبَاَءنَا َوتَُکوَن لَُکَما الِْکْبرِ یاُء فِی اْلَرْ ِض َوَما نَْحُن لَُکَما بُِمْؤِمِنیَن« 
)یونس: ۷۸( یعنی شما می خواهید انحصاراً قدرت را در دست 
بگیرید؟ اما با وجود فساد سیاسی، تأثیر تبلیغات ضددینی باال 
اثر منفی می گذارد. فساد سیاسی،  می رود و بر اخالق مردم 

اخالق و دین مردم را تضعیف می کند

احمد توکلی، 26 آذر 93

چند نکته درباره فسادی که »اقتصادی« نمی ماند

اطالعات غلطی به رئیس جمهور داده شده است 

شماره 183 و 184
آذر  1393
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»انوشیروان ارجمند« بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر درگذشت

و  سینما  بازیگر  ارجمند،  انوشیروان  سینماپرس: 
بیمارستان  در  قلبی  سکته  دلیل  به  امروز  تلویزیون 

پارسیان تهران درگذشت. 
گفت وگویی  در  سینما  بازیگر  ارجمند،  داریوش 
و  سینما  بازیگر  ارجمند،  انوشیروان  درگذشت  از 
بیمارستان  در  قلبی  سکته  دلیل  به  امروز  تلویزیون 
بیمارستان  مسئولین  داد.  خبر  تهران  پارسیان 
را  پارسیان نیز فوت این هنرمند سینما و تلویزیون 

تایید کردند.
زاهدان  در   ۱۳۲۰ مهر   ۲۷ متولد  ارجمند  انوشیروان 
است. او از اواخر دهه ۴۰ به عنوان بازیگر و کارگردان 

تئاتر در مشهد فعالیت خود را آغاز کرد.
او در فیلم های شهر دقیانوس، دوشیزه باران، محیا، 
قاعده بازی، دوئل، صبحانه ای برای دو نفر، قارچ سمی، 
دل نمک، گنج و گفت زیرسلطه من آیید ایفای نقش 
کرده بود. وی در دو سریال امام علی )ع ( و مختارنامه 

نقش ماندگاری از خود برجای گذاشت .

سینماپرس: فیلم سینمایی »گینس« به کارگردانی محسن تنابنده تا چند 
روز آینده کلید می خورد.

حسین  عطاران،  رضا  عبدی،  اکبر  حضور  تاکنون  سینماپرس،  گزارش  به 
اسکندری و محسن تنابنده در این فیلم قطعی و تست گریم آنها نیز انجام 

شده است.
در  نمایش  برای  را  فیلم  این  کنند  می  تالش  »گینس«  اندرکاران  دست 
جشنواره سی و سوم فجر آماده کنند. فیلمی که قرار است طبق برنامه ریزی 

انجام شده تا چند روز دیگر در تهران جلوی دوربین برود.
در خالصه داستان »گینس« آمده است:

فردین: گینس سیخی چنده؟! پول کجاست اینو بگو؟
غنچه: خاک بر سرت که نافتو از پول بریدن. بدبخت همش اعتباره... میدونی 

کیا اسمشون تو گینسه... علی دایی... رضا زاده... جنیفر لوپز
تنابنده،  محسن  کارگردان:  از  عبارتند  پروژه  این  اصلی  عوامل  فهرست 
مرتضی  فیلمبرداری:  مدیر  زاده،  رفیع  احمد  تنابنده،  محسن  نویسنده: 
غفوری، طراح چهره پردازی: سعید ملکان، صدابردار: حسن زاهدی، طراح 
حسن  تولید:  مدیر  شهامت،  سحر  لباس:  طراح  شهبازی،  مجید  صحنه: 
مصطفوی، دستیار اول کارگردان: مصطفی تنابنده، برنامه ریز: مجید فاضلی، 
مدیر تدارکات: امیر اسکندری، عکاس: مریم تخت کشیان. بازیگران: اکبر 
عبدی، رضا عطاران، حسین اسکندری و محسن تنابنده. مجری طرح: علی 

اسدزاده، تهیه کننده: شرکت تصویر گستر پاسارگاد-سعید ملکان.

سینماپرس: مجله ی معتبر سینمایی »سایت اند ساوند« طبق سنت هر ساله فهرستی از ۱۰ فیلم برتر سال ۲۰۱۴ منتشر کرد.
به گزارش سینماپرس، ماهنامه سینمایی معتبر و انگلیسی »سایت اند ساوند« در شماره جدید خود طبق روال هر ساله فهرست ۱۰ فیلم برتر سال ۲۰۱۴ را به انتخاب منتقدین 

و صاحب نظران سینمایی در حالی منتشر کرد که فیلم »بچگی«، یکه تاز فصل جوایز سینمایی در این فهرست تعیین کننده نیز در رتبه نخست قرار گرفت.
این فیلم تاکنون عالوه بر کسب نامزدی بهترین فیلم جوایز گلدن گلوب در جوایز انجمن منتقدین نیویورک، لس آنجلس، سانفرانسیسکو و البته موسسه فیلم آمریکا به عنوان 

بهترین فیلم سال انتخاب شده است و بدین ترتیب بیش از هر فیلم دیگری به کسب اسکار ۲۰۱۵ امیدوار است.
فیلم »بچگی« امسال در شصت و چهارمین دوره جشنواره فیلم برلین در بخش رقابتی نامزد دریافت خرس طالیی بهترین فیلم بود و در نهایت خرس نقره ای بهترین کارگردانی 

را برای »لینکلیتر« به ارمغان آورد و در جشنواره فیلم سیاتل نیز جایزه بهترین فیلم، کارگردانی و بازیگری را بدست آورد.
در این فیلم، »لینکلیتر« کارگردان اهل تگزاس که پیش از این سابقه ساخت سه گانه موفق »پیش از طلوع«، »پیش از غروب« و »پیش از نیمه شب« را دارد، به طرز ویژه ای به 

سوژه گذر زمان پرداخته است که پیش از این در هیچ فیلم دیگری دیده نشده است.
فیلم »بچگی« ۱۲ سال عمر یک پسربچه و خانواده او، از دوران دبستان تا رسیدن به سن بلوغ را دنبال می کند. جدا از داستان فیلم و مسائل عمده ای که درباره زندگی خانوادگی، 
تاثیر مدرسه و اجتماع و رنج و تردیدهای نوجوانی در این فیلم مطرح می شود، جذابیت اصلی این فیلم و یگانگی آن در این است که ساخت آن ۱۲ سال به طول انجامیده و 

کارگردان مبتکر، »ریچارد لینکلیتر« در این مدت توانسته جمع هنرپیشه های برجسته ای که برای نقش های اصلی این فیلم گردهم آورده را حفظ کند.
در مکان دوم برترین ساخته های سینمای جهان به انتخاب مجله »سایت اند ساوند« فیلم »خداحافظی با زبان« ساخته »ژان لوک گدار« سینماگر سرشناس فرانسوی قرار دارد. 

این فیلم کامال تجربی، درامی رمانتیک درباره زندگی یک مرد و زن است و نیمه دوم فیلم از زاویه دید یک سگ ولگرد روایت می شود.
»گدار« پیش تر درباره این فیلم گفته بود: »فیلمی است درباره زن و مردی دیگر زبان مشترکی ندارند. سگ پادرمیانی می کند و به حرف می آید. »خداحافظی با زبان« توانست در 

جشنواره کن امسال بصورت مشترک با »مامی« ساخته »خاویر دوالن« موفق به کسب جایزه هیات داوران این رویداد سینمایی شود.
جایگاه سوم این فهرست به فیلم »لویاتان« ساخته »آندری زیاگینتسف« کارگردان صاحب نام روسی رسیده است. این فیلم امسال و در شصت و هفتمین جشنواره فیلم کن در 

بخش رقابتی حضور داشت و یکی از شانس های اصلی کسب نخل طال محسوب می شد اما در نهایت جایزه بهترین فیلمنامه این رویداد سینمایی معتبر را از آن خود کرد.
»لویاتان« امسال نماینده سینمای روسیه در هشتاد و هفتمین دور جوایز سینمایی اسکار نیز خواهد بود، روایتگر داستان تلخ درگیری میان یک فرد با سیستم فاسد در شهری 

کوچک در روسیه است.
در مکان های بعدی فهرست نشریه »سایت اند ساوند« از برترین های سال سینمای جهان به ترتیب فیلم های »Horse Money« ساخته »درو کاستا« از پرتغال؛ »زیر پوست« 
به کارگردانی »جاناتان گلیزر«، »هتل بزرگ بوداپست« از »وی اندرسون«؛ »خواب زمستانی« ساخته »نوری بیلگه جیالن« برنده نخل طالی ۲۰۱۴؛ »قبیله« ساخته »میروسالو 
اسالبوشیپسکی«؛ »آیدا« ساخته »پاول پالیکوفسکی« برنده جایزه بهترین فیلم اروپا در سال ۲۰۱۴؛ » jauja« از »لساندرو آلونسو« و »آقای ترنر« جدیدترین ساخته »مایک 

لی« قرار دارد.

تنابنده »گینس« را تا 
چند روز آینده با اکبر عبدی 
و رضا عطاران کلید می زند

۱۰ فیلم برتر ۲۰۱۴ به روایت یک مجله معتبر انگلیسی
 »بچگی« دوباره یکه تاز شد
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به گزارش خبرگزاری خبرآنالین؛ محمد خاکپور سرمربی تیم ملی امید شد. هادی آیت 
اللهی رئیس کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال امروز پس از جلسه کمیته فنی خبر 
داد که محمد خاکپور به عنوان سرمربی تیم امید انتخاب شده است. خاکپور امروز برای 

مذاکره با مسئوالن فدراسیون فوتبال به این فدراسیون رفته بود.
نفراتی چون بیژن مقیم و هومن افاضلی هم برای دستیاری خاکپور پیشنهاد شده اند که 
البته به نظر می رسد افاضلی حضور به عنوان دستیار را قبول نکند. از طرفی نام محمد 
مایلی کهن هم به عنوان گزینه جدی پست مدیریت فنی شنیده می شود. احتمال حضور 
او در این پست زیاد است. حبیب کاشانی هم که پس از مخالفت وزارت ورزش با حضور 
برگردد و مجددا  به سمت خود  بود ممکن است  امید خداحافظی کرده  تیم  از  کرانچار، 

مدیر تیم امید شود.
حدود سه ماه آینده بازی های انتخابی المپیک شروع می شود و در حالی که تیم امید 
فرصت زیادی برای آماده سازی خود ندارد، کفاشیان بار دیگر با انتخاب های خود حد میانه 
را رعایت کرد تا هم نظر خودش را اعمال کند، هم خواسته وزارت ورزش را در نظر بگیرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنالین؛این بازیکن گل زد و پایه ساز گل دوم تیمش هم بود. شادی گل او دیروز تیتر یک روزنامه دیاریو 
دی ناوارا بود و تحلیلگر سایت این نشریه هم مطلبی ویژه برای او نوشت. 

همه فکر مي کردند نکونام براي پایان فوتبال خود و براي خرید کردن و لذت بردن از زندگي به پمپلونا بازگشته ولي پادشاه ایراني چیز 
دیگري نشان داد. قطعاً اوساسونا به نکونام بدهکار است و بدهکار مي ماند چراکه هنوز هم طلب هاي او را پرداخت نکرده اند. نکونام به 

خاطر اوساسونا از پول قطر گذشت.
در اوساسوناي این فصل، ما شاهد بازگشت دوباره دو بازیکن سابق این باشگاه بودیم. اولي ژان اوربان لهستاني به عنوان مربي و دومي 
جواد نکونام بازهم به عنوان بازیکن. هرچند در سینما مي گویند که هیچ فیلمي، دنباله خوبي ندارد )ترمیناتور ۲ یک استثناست( اما 

بازگشت جواد نکونام برخالف بازگشت ژان اوربان را نمي توانیم بازگشت ناموفقي بدانیم.
جواد مقابل وایادولید به گونه اي بازي مي کرد که حاضران در ورزشگاه، جملگي مي گفتند که باالخره در حال دیدن نکونام واقعي هستیم. 
او به خوبي مي دوید و در زمین با توصیه هاي خود، نقش یک رهبر واقعي را بازي مي کرد. در نیمه دوم که اوساسونا ۱۰ نفره بود، او آنقدر 
دوید و تالش کرد که تحسین همگان را برانگیخت. جواد در این بازي حتي بیشتر از ۴۰ توپ ربایي داشت. در این بازي ما ورژن جدیدي 
از نکونام را مشاهده کردیم. ورژن ۱و۲ جواد. نکو به خاطر عملکرد بي نظیرش در این بازي، شایسته تقدیر است. حال باید بازگشت دوباره 

او به اوساسونا را جشن گرفت. نکو حاال یک عضو مؤثر تیم است و این مي تواند خبر خوبي براي همه باشد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنالین؛ مراسم 
نهایی  هشتم  یک  مرحله  کشی  قرعه 
 ۱۶ تا  شد  برگزار  اروپا  قهرمانان  لیگ 
این مرحله حریفان خود  در  تیم حاضر 
را بشناسند. این قرعه کشی به شرح زیر 

است:
آتلتیکو مادرید - لورکوزن

رئال مادرید - شالکه
چلسی - پاری  سن ژرمن

آرسنال - موناکو
منچسترسیتی - بارسلونا

یوونتوس - دورتموند
پورتو - بازل

شاختار - بایرن مونیخ

تا  دارد  زیادی  اوقات  روزها  این  دایی  یکتا:علی  مهدی 
کنار خانواده اش باشد. دور از لیگ است و می رسد تا 
به وظایف اجتماعی اش بپردازد. به عنوان یک ستاره ، 
بازش  آنها  از  فوتبال  انجام دهد که شلوغی  را  کارهایی 
رفت  معصومی  کودکان  جمع  به  او  بار  این  بود.  داشته 
که در بدو تولد کابوس مرگ را به همراه دارند. قربانیان 
معصوم  کودکان  با  دیدار  این  از  بعد  او  ایدز.  مادرزادی 

دقایقی از فوتبال برای خبرورزشی گفته است.
علي آقا می خواستیم درباره پرسپولیس، تیم ملی و تیم 

امید و... با شما هم کالم شویم.
خودت  کن...  ولش  بزنم؟  حرفی  چه  بی خیال! 

خوبی؟!
نظرتان در مورد لیست جدید کارلوس کروش چیست؟

باور می کنی، دقیقاً لیست سرمربی تیم ملی را ندیدم و 
نمی دانم چه خبر است؟

مثاًل سیدمهدی رحمتی و محمدرضا خلعتبری باز هم به 
تیم ملی دعوت نشدند...

بزنم.  حرفی  کروش  لیست  درباره  نمی توانم  که  من 
ایشان سرمربی تیم ملی است و باید در آینده جوابگوی 

انتخابات خود باشد.
اما به هر حال به عنوان یک کارشناس که می توانید 

درباره رحمتی و خلعتبری نظر بدهید؟
محمدرضا  هم  و  رحمتی  مهدی  هم  است  طبیعی 
هر  و  هستند  ایران  بهترین های  از  دو  هر  خلعتبری 
مربی ای آرزو دارد این دو بازیکن را داشته باشد اما من 

معتقدم باید به نظر سرمربی تیم ملی احترام گذاشت.
کروش اخیراً از مقامات مسئول خواسته بازیکنان سرباز 

را ببخشند. راستی شما هم به سربازی رفته اید دیگر؟
به هر حال  بله، من سال ۱۳۷۱ خدمت سربازی رفتم. 
بحث جعل کارت معافیت از خدمت سربازی است، بحثی 
درباره  باید  ذیربط  مقامات  و  مسئول  دوستان  که  است 
آن تصمیم بگیرند اما اگر نظر مرا بخواهید می گویم در 
صورت امکان به برخی از این بازیکنان باید تخفیف داده 

شود.
منظور شما مهرداد پوالدی است؟

که  بازیکنانی  اما  ببرم  اسم  کسی  از  نمی خواهم  من 
می توانند در جام ملت های آسیا به تیم ملی کمک کنند 
حریفان  استرالیا  در  ما  است.  بهتر  شوند،  بخشیده  اگر 
سرسختی داریم و باید از همه پتانسیل فوتبال خود در 

جام ملت های آسیا استفاده کنیم.
جام  قهرمان  نتوانسته  ایران  ملی  تیم   ،۱۹۷۶ سال  از 
ملت های آسیا شود. برخی معتقدند این بار می توانیم به 

فینال برسیم.
هر چند رسیدن به فینال جام  ملت ها کار بسیار سختی 
است اما مطمئناً این خواسته، آرزوی قلبی من هم هست. 
ان شاءا... تیم ملی بتواند به فینال این رقابت ها رسیده و 
و  باشیم  هم  واقع بین  باید  ما  البته  شود.  قهرمان  حتی 

توقع مان در حد بضاعت فوتبال ایران باشد.
اختیار  در  فدراسیون  روزها  این  می گویند  منتقدان 
کارلوس کروش است در حالی که باید سرمربی تیم ملی 

تابع فدراسیون باشد.
من به این حرف ها کاری ندارم و موفقیت تیم ملی برایم 
اهمیت بیشتری دارد. در آستانه جام ملت های آسیا همه 
ما باید به جای انتقاد از تیم ملی و کادرفنی اش حمایت 
کنیم چون وقتی تیم ایران موفق شود، مردم خوشحال 
می شوند و جامعه ما به این شادی و نشاط احتیاج دارد. 
به نظرم در حال حاضر مطرح کردن چنین صحبت هایی 

درست نیست.
با  برگزاری اردوی تیم ملی در آفریقای جنوبی هم 
انتقاداتی همراه شد. به اعتقاد برخی ها چه اشکالی 
داشت اردوی تیم ما در جزیره کیش برگزار شود؛ 

هم ارزان تر است و هم راحت تر؟!
آش  بدهی  پول  اندازه  هر  گفته اند  ندیم  و  قدیم  از 
می خوری! اگر دنبال اردوهای ارزان قیمت و این مسائل 

باشیم دیگر نباید انتظاری از تیم ملی داشته باشیم.
فکر می کنید برگزاری اردوی تیم ملی در آفریقای  
ملي  تیم  آماده سازي  روند  در  تأثیري  چه  جنوبی 

دارد؟
اما معتقدم در شرایط کنونی  را نمی زنم  این حرف  من 
برگزاری اردوی تیم ملی در خارج از کشور از هر جهت 
به مراتب  ایران  از  بهتر است. کارلوس کروش در خارج 
بهتر و راحت تر می تواند بازیکنان و تیمش را کنترل کند 
او حق داد که  به  باید  و حواشی هم کمتر خواهد شد. 
بخواهد اردوی تیم ملی را در آفریقای جنوبی برگزار کند 

نه جزیره کیش!
امید  تیم  سرمربي  انتخاب  جریان  در  نمي دانیم 
سرمربیگری  امروز  همین  اگر  اما  نه  یا  دارید  قرار 
این  شود،  پیشنهاد  دایی  علی  به  امید  ملی  تیم 

مسئولیت را می پذیرد؟
آقای  برای  که  احترامی  تمام  با  بنویسید  من  قول  از 
همکاری  سابقه  بار  یک  چون  اما  هستم  قائل  کفاشیان 
با این فدراسیون را دارم، نمی توانم چنین مسئولیتی را 

قبول کنم.
آقای دایی، در پایان یک سؤال ویژه داریم؟

سؤاالتی که پرسیدی ویژه نبود؟!
نه این یکی فرق می کند! علی کریمی در مصاحبه 
روزی  دارد  دوست  گفت  خبرورزشی  با  اخیرش 
چه  رابطه  این  در  شما  شود،  پرسپولیس  سرمربی 

صحبتی دارید؟
ان شاءا... علی کریمی هم به آرزویش برسد و بتواند 

سرمربی پرسپولیس شود. چه اشکالی دارد؟!
علی  شدن  سرمربی  صورت  در  اما  ندارد  که  اشکالی 

کریمی در پرسپولیس شما از او حمایت می کنید؟
گفتم ان شاءا... که این اتفاق بیفتد...

امیر حسین اعظمی:خلعتبری دیگر تمایل ندارد در مورد این موضوع صحبت کند، 
هرچند که حرف های او نشان می دهد این بازیکن از دعوت نشدن به تیم ملی ناراحت 
است. خلعتبری در مورد این موضوع و مسائل مختلف دیگر به سؤاالت خبر ورزشی 

پاسخ می دهد. 
از سپاهان شروع کنیم. آیا کسب 33 امتیاز براي شما راضي کننده بود؟

متأسفانه در بعضي از بازي ها راحت امتیاز از دست دادیم و مي توانستیم بیشتر امتیاز 
جمع کنیم. ما خلیل زاده و حمودي را از دست دادیم و محرم هم مصدوم شد. با این 

شرایط در مجموع بد نتیجه نگرفتیم.
به نظر تو چرا تیم هاي مدعي در نیم فصل اول خیلي راحت امتیاز از دست 

دادند؟
من نمي توانم در مورد تیم هاي دیگر صحبت کنم، ولي در مورد خودمان باید بگویم 
که در بعضي از بازي ها از جمله دیدار با صبا و ملوان خیلي راحت امتیاز از دست 
دادیم، ولي حقمان برد بود. البته در بعضي از بازي ها مثل دیدار با راه آهن و نفت 

هم خوب نبودیم.
از عملکرد خودت راضي هستي؟

من ۷ گل زدم و ۶ پاس گل دادم. از نظر خودم بد نبود، ولي مهم این است که 
را  بهتري  بازي هاي  آینده  امیدوارم در  باشند.  و هواداران سپاهان راضي  کادرفني 

انجام بدهم و در نهایت با سپاهان قهرمان لیگ شوم.
پرسپولیس امسال نتایج ضعیفي گرفت. خوشحالي که در این تیم نیستي؟

بازي  پرسپولیس  در  فصل  یک  من  باشم.  داشته  احساسي  چنین  که  ندارد  دلیل 
کردم، ولي بعد از آن همه چیز به  هم ریخت. من معتقدم سیاسي و رحیمي کاري 
کارهاي  مي خواست  رحیمي  بروند.  پرسپولیس  از  بازیکنان  از  بعضي  که  کردند 
دیگري انجام دهد و یادم مي آید سیاسي هم به ما گفت بدهي عجمان را نمي دهیم 
و پول قراردادت را هم کم کن. رحیمي هم به من گفت بدهي زمان رویانیان را 

نمي دهیم. آنها کاري کردند که من، حسیني و پوالدي از پرسپولیس برویم.
درمورد دعوت نشدن به تیم ملي چه صحبتي داري؟

حرف زدن در این مورد دیگر فایده اي ندارد و نمي دانم کروش بر چه اساسي بازیکن 
دعوت مي کند. اصاًل من در مورد خودم صحبت نمي کنم، ولي آیا حق بازیکناني مثل 

شریفات، حدادي فر، جماعتي و... نبود که به تیم ملي دعوت شوند؟
فکر نمي کني دعوت نشدن تو لج و لجبازي باشد؟

و  موفقیت  آرزوي  تیم ملي  براي  فقط  من  بدهند.  نظر  باید  دیگران  مورد  این  در 

آرامش دارم.
ولي خیلي ها معتقدند مصاحبه هایي که بعد از جام جهاني  انجام دادي، منجر 

 به دعوت نشدن تو شده است. نظر خودت چیست؟
من واقعیت ها را گفتم. چیزي که عیان است چه حاجت به بیان است. من گفتم این 
نتایج را با یک مربي ایراني هم مي گرفتیم. کروش بعد از جام جهاني  براي ایران ناز 

کرد درصورتي که او در هیچ جاي دنیا پیشنهاد نداشت.
فکر مي کني تیم ملي با این سبک دفاعي در جام ملت ها قهرمان شود؟

فدراسیون که بهترین امکانات را براي کروش فراهم کرده است. آرزوي من قهرماني 
ایران است. تیم ملي اگر قهرمان نشود، کروش باید پاسخگو باشد.

محمد خاکپور سرمربی تیم ملی امید شد
مایلی کهن گزینه جدی مدیریت فنی

نکونام روی جلد روزنامه دیاریو دی ناوارا / پادشــاه ایرانی! 

خلعتبری: ایران قهرمان آسیا نشود کروش باید پاسخگو باشد/او درحالی ناز کرد که از هیچ کجا پیشنهاد نداشت 

مرحله یک 
هشتم نهایی لیگ 

قهرمانان اروپا

علی دایی:امیدوارم کریمی به آرزویش برسد و مربی پرسپولیس شود! 
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سالمت نیوز: گرچه افزایش سهمیه کود کشاورزی در گلستان، 
نگرانی کشاورزان را برطرف کرده، اما استفاده بی رویه از کود 
و سموم سالمتی انسان را به خطر اندازد که همین امر باعث 

نگرانی کارشناسان شده است.
از دغدغه های  از مهر، یکی  نقل  به  نیوز  به گزارش سالمت 
از جمله کود  آنها  نهاده ها و کمبود  اساسی کشاورزان تهیه 
و سموم بود و این امر کشاورزان را با مشکالت زیادی درگیر 
تقریبا  انبارها  بودن  پر  و  کود  ازدیاد  با  امسال  اما  کرد،  می 
ازدیاد کود خود عوارض  اما  این مشکل بر طرف شده است. 
از حد و بکار بردن سموم و کود  جانبی دارد. استفاده بیش 
کنندها  مصرف  هستند  باالیی  کارنس  دوره  دارای  که  هایی 
را با امراضی چون سرطان روبرو می کند که در این بین، به 
گفته پژوهشگران، سموم استفاده شده در کشاورزی به عنوان 
یکی از تاثیرگذار ترین عوامل شیوع سرطان شناخته می شود.

در  جایگزین  کودهای  درباره  محققان  های  بررسی  نتیجه 
صنعت کشاورزی به مبارزات بیولوژیک و همچنین کودهای 

ارگانیک و روش های بیولوژیک ختم شده است. زیرا این کود 
عالوه بر تضمین سالمت انسان ها کیفیت محصوالت را باالتر 

برده و هزینه های تولید را نیز کاهش می دهد.
کود در انبارها به اندازه نیاز کشاورز موجود است

در این رابطه، دبیر هیئت اجرایی خانه کشاورز استان گلستان، 
است  کشور  کشاورزی  تشکل  بزرگترین  کشاورز  خانه  گفت: 
که با مجوز وزارت کشور از سال ۷۹ با هدف دفاع از حقوق 
اسالمی  های  ارزش  و  اصول  قانون،  چهارچوب  در  کشاورز 

شروع بکار کرده است.
علی قلی ایمانی افزود: در خصوص تهیه نهاده ها در گذشته با 
مشکالت زیادی روبرو بودیم که در بعضی اوقات کشاورز ماه 

ها حواله در دست داشت ولی کود موجود نبود.
وی ادامه داد: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید با پیگیری 
های وزیر جهاد کشاورزی وضعیت کود بسیار عالی و طبیعی 
شده است که االن، هر آن کشاورز مراجعه کند کود در انبارها 

به اندازه نیاز کشاورز موجود است.
وی در جواب به این سوال که در انتخاب سموم مورد استفاده 
در بخش کشاورزی چه میزان اثراتی چون دوره کارنس، سم 
برایتان مهم است، گفت: سمومی که  ماندگی و کودماندگی 
کنیم، ممکن  استفاده می  و صیفی  بحث سبزی  در  االن  ما 
است قیمت باالتری داشته باشند ولی دوره کارنس آنها بسیار 

کوتاه است.
وی بیان کرد: کارشناسان آزمایش هایی در مورد میزان کود 
ماندگی و سم ماندگی تمام محصوالت انجام دادند که مشاهده 
شده این میزان یا در حد مجاز و یا پایین تر از حد مجاز بوده 

و به آن شدتی که بیان می شود نیست.
ایمانی در ادامه گفت: البته اگر ما بتوانیم در مبارزات بیولوژیک 
نظام مند و هدفمند به کمک کشاورز برویم بسیار مطلوب و 

ایده آل خواهد بود.
وی اظهار کرد: مصرف هرگونه سم با هر دوره کارنس، باعث 
آلودگی محیط زیست، آب ها و احتماال محصوالت کشاورزی 
می شود که در این بخش هم موسسات معتبر و مورد تایید را 
باید به کشاورزان معرفی کنیم و هم بر محصوالت آنها نظارت 
قوی داشته باشیم که کشاورزان با استفاده از این گونه نهاده 

ها دچار خسران و زیان نشوند.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان تولید کنندگان بخش کشاورزی 
انتظار  دانیم،  می  بخش  این  متولی  را  کشاورزی  وزارت  که 
داریم که عالوه بر تولید، وزارت جهاد کشاورزی در بازرگانی 
محصوالت کشاورزی و نابسامانی های بازار با پیگیری جدی 

که منتج به نتیجه شود به کمک کشاورزان بشتابد.
ایمانی افزود: انتظار است که بخش جهاد کشاورزی در استفاده 

از نهاده ها فعال تر در جامعه کشاورزی حضور پیدا کند.
کشاورزی  بخش  در  تحقیقات  امیدوارم  گفت:  ادامه  در  وی 
تقاضا محور و کاربردی شود و از نتیجه تحقیقات به نفع تولید 

و تولید کننده استفاده شود.
وجود بازارچه محصوالت ارگانیک و بیولوژیک واقعاً یک نیاز 

است.
استان  کشاورزی  جهاد  نباتات  حفظ  مدیر  رابطه،  این  در 
گلستان، گفت: در حال حاضر سم به اندازه کافی وجود دارد 
برای  استان ها  بین  تعلق می گرفت  به آن  یارانه ای که  اما 
غیر  تجهیزات  خرید  کارشناسی،  خدمات  بیولوژیک،  مبارزه 

شیمیایی )فرمونها( تخصیص یافته است.
اسماعیل متکی افزود: سقفی که در کنترل بیولوژیک در سال 
تولید   ۲۵ با  که  است،  استان  در  تومان  میلیارد  یک  داریم 
کننده عوامل بیولوژیک برای تولید زنبور تریکوگراما و براکون 
قرارداد بستیم و ۶۵ درصد هزینه تولید را ما به صورت یارانه 
ای پرداخت می کنیم و فقط ۳۵ درصد آن سهم کشاورز است.

مبارزه بیولوژیک
و  بیولوژیک  کنترل  از  که  کشاورزانی  گفت:  ادامه  در  وی 
باقیمانده  بخواهند  اگر  استفاده کردند،  و کود  حداقل سموم 
توانند نمونه  ارزیابی کنند، می  را در محصوالت خود  سموم 
های محصول خود را به اداره استاندارد برای آزمایش فرستاده 
سالمت  گواهی  و  شده  مطمئن  خود  محصول  سالمت  از  تا 

دریافت کنند.
کنند  می  دریافت  گواهی سالمت  که  محصوالتی  افزود:  وی 
توان  می  قیمت  افزایش  درصد   ۳۰ با  بار  تره  میادین  در  را 

قیمت گذاشت.
و  ارگانیک  محصوالت  بازارچه  وجود  کرد:  اظهار  متکی 
بیولوژیک واقعا یک نیاز است، ما در تمام طول سال محصول 

ارگانیک مثل رب انار داریم.
پس  که  داریم  ارگانیک  همایش  دیماه  هفتم  کرد:  بیان  وی 
نوعی  به  تمام کسایی که  با حضور  ارگانیک  نمایشگاه  از آن 

محصول ارگانیک تولید می کنند برگزار می شود.
ادامه داد: در بحث سموم، فروشگاه های غیر مجاز سم  وی 

اداره  تعزیرات،  کل  اداره  بیشتر  نظارت  که  داریم  را  زیادی 
صنعت و معدن و اداره اماکن را نیازمندیم.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان گلستان افزود: برای 
محصوالت ارگانیک ایجاد بازارچه واجب است، باید جایگاهی 
برای آزمایش، بسته بندی و سپس فروش محصوالت ارگانیک 

در استان در نظر بگیریم.
کشاورزی  حمایتی  خدمات  شرکت  مدیر  رابطه،  همین  در 
استان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از اردیبهشت ۹۳ خود 
را برای فراهم کردن مقدمات تامین و تهیه کود برای کشت 
پاییزه آماده کرده بودیم، که این موضوع از طریق واردات کود 
از خارج کشور و خرید از محل پتروشیمی ها و بنادر صورت 
پذیرفت که توانستیم ذخیره سازی در استان را افزایش دهیم.
حسین محمدی افزود: شرایط خرید برای کارگزاران را راحت 
را  نقدی کود  به صورت  ما قبال  این معنی که  به  تر کردیم، 
در اختیار کارگزاران قرار می دادیم، االن به صورت اعتباری 
هم می توانند تهیه کنند و در آینده بسیار نزدیک کشاورزان 
مجاز،  های  شرکت  و  خدمات  مراکز  از  حواله  اخذ  بدون  ما 

مستقیما به کارگزار برای گرفتن کود مراجه می کنند.
 ۲۰۰ حدود  استان  کود  سالیانه  سهمیه  گفت:  ادامه  در  وی 
هزار تن است که در حال حاضر بیش از ۳۵هزار تن کود در 
انبار ذخیره داریم و از سه انبار ذخیره کود در سال ۹۲ به ۱۰ 
انبار ذخیره کود در سال ۹۳ ارتقا پیدا کردیم، گستردگی این 
انبارها از کردکوی تا گنبد است، سهمیه کود در هکتار را به 
میزان حدود ۱۰۰ درصد افزایش دادیم و تنوع کلی خوبی را 

هم شاهد هستیم.
کشاورزی  جهاد  وزارت  و  دولت  حرکت  مبنای  افزود:  وی 
کفایی  خود  و  زراعی  محصوالت  تولید  پایداری  و  تقویت 
محصوالت اساسی است، لذا حمایت نهاده ای از جمله کود در 
دستور کار دائم دولت قرار گرفت و حماییت کودی مقطعی 

نخواهد بود.
با توجه به مباحث عنوان شده امسال از نظر میزان تامین کود 
دار  ادامه  موضوع  این  وامیدواریم  نداریم  مشکلی  استان  در 
باشد، اما موضوعی را که نمی توان به سادگی از آن گذشت 
گفته  به  که  است  گلستان  استان  در  سرطان  شیوع  بحث 
کارشناسان یکی از دالیل مهم و تاثیر گذار آن استفاده بیش 
از حد سموم و کود ها است و نکته دیگر رعایت نشدن دوره 

کارنس در محصوالت کشاورزی است.
امیدواریم با اطالع رسانی دقیق کارشناسان حفظ نباتات در 
مورد استفاده کشاورزان از سموم دارای دوره کارنس پایین تر 

از بروز سرطان به این دلیل جلوگیری کنیم.

سرطان، محصول تولید ناسالم کشاورزی

سالمت نیوز: سرپرست دفتر امور میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد 
کشاورزی با تأکید بر اینکه واکس میوه از موم و ترکیبات طبیعی تهیه شده 
با خیال آسوده محصوالت  و هیچ خطری برای سالمتی ندارد، گفت: مردم 

کشاورزی را مصرف کنند.
به گزارش سالمت نیوز به نقل از فارس، طی هفته های گذشته تصاویری در 
شبکه های اجتماعی پخش شد مبنی بر اینکه به سیب و برخی محصوالت 
دیگر باغبانی واکس می زنند و نتیجه گیری شده بود که استفاده از این میوه ها 
این  البته در رسانه ها هم صحبت های مختلفی در  باشد،  می تواند سرطان زا 
امور  علی محسنی سرپرست  بود.  نقیض  و  معموال ضد  که  منتشر شد  باره 
میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد که واکس 
میوه در برخی محصوالت برای جلوگیری از ضایعات استفاده می شود و در 

برخی مواد حتی ضروری است.
ندارد  انسان  برای  ضرری  هیچ  ماده  این  که  کرد  تأکید  حال  عین  در  وی 
ماده ای تولید شده و الهام گرفته از طبیعت است که در بعضی میوه ها به طور 
طبیعی وجود دارد، وزارت جهاد کشاورزی استفاده از این ماده )واکس میوه( 
را به تولیدکنندگان توصیه می کند چرا که باعث کاهش ضایعات خواهد شد.
کشاورزی  جهاد  وزارت  و خشک  سردسیری  میوه های  امور  دفتر  سرپرست 
تصریح کرد: اگر در این میان کسی به طور غیرقانونی از مواد دیگری مانند 
پارافین استفاده کند وزارت جهاد کشاورزی هیچ وقت چنین ماده ای را توصیه 

نمی کند.
وی همچنین تاکید کرد: اگرچه استفاده از پارافین برای افزایش ماندگاری 
میوه گزارش نشده اما هیچ وقت چنین چیزی هم به اثبات نرسیده است که 
گفت:  محسنی  می کند.  بیشتر  را  انبارداری  زمان  مدت  پارافین  از  استفاده 
فیزیولوژی پس از برداشت یکی از شاخه های علوم باغبانی است و این علم 
تأکید دارد تا با به کارگیری اصول و روش هایی محصول برداشت شده را با 

حداقل ضایعات و حفظ کیفیت به دست مصرف کننده برساند.
وی افزود:  این علم در دنیا پیشرفت بسیار زیادی کرده است و در ایران نیز 
طی سال های گذشته توجه خوبی به این بخش شده است، بنابراین انبارداری، 
کاهش ضایعات، حفظ کیفیت، حفظ شادابی و طراوت محصول برای رسیدن 

به دست مصرف کننده همه با به کارگیری این نوع علوم انجام می شود.
کشاورزی  جهاد  وزارت  و خشک  سردسیری  میوه های  امور  دفتر  سرپرست 
گفت: براساس آمار اعالم شده ساالنه ۳۰ درصد محصوالت کشاورزی از بین 
می رود و هرچقدر این ضایعات را کمتر کنیم درآمد کشاورز بیشتر و مردم 
غذای بیشتری خواهند داشت. محسنی درباره استفاده واکس در محصوالت 
کشاورزی گفت: این ماده با الهام از طبیعت ساخته شده و در میوه هایی مانند 

سیب وانگور هم به طور طبیعی وجود دارد و در خلقت این محصوالت برای 
جلوگیری از فسادو خراب شدن آنها ایجاد شده است.

وی ادامه داد: دانشمندان با تولید این ماده از طبیعت آن را در سایر محصوالت 
هم استفاده می کنند تا ماندگاری محصول بیشتر و ضایعات آن کمتر شود.

کشاورزی  جهاد  وزارت  و خشک  سردسیری  میوه های  امور  دفتر  سرپرست 
زده  میوه ها  به  هم  کیتوزان  و  کلسیم  کلرید  واکس،  بر  عالوه  کرد:  تصریح 
می شود، اینها غنی از کلسیم هستند عالوه بر اینکه باعث افزایش ماندگاری 
می شوند کلسیم بیشتری هم به بدن مصرف کننده می رسد، یعنی مردم پول 

میوه می دهند اما کلسیم بیشتری هم استفاده می کنند.
محسنی تأکید کرد: واکس مخصوص مرکبات، ویژه انار و سیب در بازار وجود 
از کشورهای پیشرفته هم استفاده  بلکه در بسیاری  ایران  نه تنها در  دارد و 

می شود و وزارت جهاد کشاورزی هم به استفاده از آن تأکید می کند.
وی گفت: اما اگر در این میان کسی از روغن پارافین یا محصوالت غیرمجاز 
وزارت جهاد کشاورزی  و  دارد  برای سالمتی ضرر  قطعا  کند  استفاده  دیگر 
چنین توصیه ای نکرده است. محسنی درپاسخ به اینکه آیا استفاده از پارافین 
دریافت  گزارشی  چنین  گفت:  است،  شده  گزارش  تاکنون  میوه ها  روی 
نکرده ایم ضمن اینکه مواردی که روی شبکه های اجتماعی منتشر می شود 

سندیت ندارد.
پارافین  میوه  برای  اینکه  تشخیص  برای  روشی  آیا  شد  سؤال  محسنی  از 
باعث  پارافین  از  استفاده  اینکه  اصال  گفت:  مجاز  واکس  یا  زده اند  غیرمجاز 
ماندگاری محصول می شود اثبات نشده و از سویی هزینه آن آن قدر زیاد است 

که هیچ تولیدکننده ای به این کار مبادرت نمی ورزد.
وی ادامه داد: ساالنه بیش از سه میلیون و ۴۰۰ هزار تن سیب در کشور تولید 
می شود و نمی توان با گزارشات بی اساس شبکه های اجتماعی که معموال از 
آنطرف مرز آب می خورند مردم را نگران کرد. سرپرست دفتر امور میوه های 
سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: استفاده از واکس میوه 
مدت زمان نگهداری را بیشتر می کند شفافیت به میوه می بخشد و به بازاریابی 

کمک می کند و چیز بدی هم نیست.
وی گفت:  ترکیبات واکس ها از موم است که همه ترکیبات طبیعی هستند و 

البته اگر مصنوعی آن هم ساخته شود هیچ اشکالی ندارد.
محسنی در پاسخ به اینکه آیا از اتیلن که برای پیش رس کردن محصوالت 
استفاده می شود برای سالمتی ضرر ندارد، گفت: برخی محصوالت هستند که 
باید زود برداشت شده و به صورت مصنوعی و دور از گیاه به مرحله رسیدگی 
برسند. مثال گوجه فرنگی و موز را می توان زودتر برداشت کردو با اتیلن در 

انبار به مرحله رسیدگی کامل رساند و هیچ اشکالی هم ندارد.
وی تأکید کرد:  استفاده از ماده اتیلن هم که طبیعی است هیچ ضرری ندارد 

چون در طبیعت وجود دارد.
محسنی گفت: اگر در داخل پالستیکی موز نارس را با یک تکه سیب نگه 
داریم بعد از مدتی به رسیدگی کامل می رسد. سرپرست دفتر امور میوه های 
سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی در ادامه تأکید کرد: اگر کشور با 
این محدودیت آب و خاک محصول کشاورزی تولید می کند نباید به همین 
سادگی از چرخه استفاده خارج شود ضایعات محصوالت کشاورزی بیش از 

۳۰ درصد ساالنه خسارت بسیار زیادی وارد می کند.
وی ادامه داد: برنامه وزارت جهاد کشاورزی افزایش تولید در واحد سطح است 
و توسعه افقی نخواهیم داشت، بنابراین باید با استفاده از علوم جدید عملکرد 
در واحد سطح را بیشتر کنیم و عالوه بر آن تالش کنیم تا بعد از برداشت نیز 
محصول با کمترین افت و کاهش به دست مصرف کننده برسد که این در دنیا 

به برداشت مخفی مرسوم است.

ناگفته های واکس میوه
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سالمت نیوز: یک متخصص زنان و زایمان عوامل و آلودگی هایی که موجب سقط جنین می شوند 
را برشمرد.

وجود  مادران  جنین  سقط  علل  از  یکی  اینکه  بیان  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  سهیلی پور  زهرا 
پارازیت های ماهواره ای است، اظهار کرد: سقط در زمان کمتر از پنج ماهگی بارداری برای جنین 

اتفاق می افتد، اما تاثیر پارازیت ها بر مرگ جنین هنوز ثابت نشده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، آلودگی آب را از علل دیگر سقط جنین 
دانست و گفت: در صورت اثبات سرب در آب برخی مناطق، این امر می تواند در افزایش سقط 

جنین موثر باشد.
سهیلی پور با بیان اینکه استفاده از وسایل آرایشی برای زنان باردار توصیه نمی شود، ادامه داد: 
اگر چه استفاده از رژ لب به دلیل داشتن سرب در زنان باردار مناسب نیست، اما لب به تنهایی 

نمی تواند جذب باالیی از سرب داشته باشد.
وی با بیان اینکه مواد آرایشی استاندارد حاوی سرب نیستند، اضافه کرد: اگر زنان باردار از لوازم 
آرایشی تاریخ مصرف گذشته و فاسد استفاده کنند، احتمال چنین امری امکان پذیر است، اما در 

هر صورت امکان جذب سرب از طریق فضا و تنفس برای زنان باردار بیشتر است.
این متخصص زنان و زایمان تصریح کرد: افزایش سن پدر و مادر در بارداری یکی دیگر از دالیل 
نیز  جنین  در  کروموزمی  ناهنجاری های  والدین،  سن  افزایش  با  همچنین  است،  جنین  سقط 

بیشتر می شود.

آلودگی هایی که موجب
 سقط جنین می شوند
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این سوره 11 آیه دارد. برخی آن را مدنی و برخی مکی 
یك  مجموعاً  »انرشاح«  ی  سوره  با  سوره  این  دانند،  می 
سوره محسوب می شوند یعنی چنانچه بخواهیم آن را در 
مناز پس از سوره ی »حمد« تالوت كنیم، الزم است هر دو 
را با هم بخوانیم. )مانند سوره های فیل و قریش( و ذکر 

بسم الله در هر دو سوره نیز واجب است. 

فضیلت تالوت: 
پیامرب)ص( : »هر كه سوره ی »ضحی« را قرائت و فهم 
كند و با آن هم سنخ شود، از جمله ی كسانی خواهد شد 
در  و  کرده  به خود جلب  نسبت  را  كه رضایت خداوند 
روز جزا مورد شفاعت من قرار خواهد گرفت. همچنین 
كه  نیازمندانی  و  یتیامن  تعداد  برابر   10 متعال  خداوند 
روی كره زمین وجود دارند، به او حسنه عنایت خواهد 

كرد.« 

محتوای سوره : 
پیامرب)ص(  ی  درباره  »انرشاح«  و  »ضحی«  های  سوره 
سخن می گویند. این سوره عنایت خاص خدا به پیامربش 
را نشان می دهد و او را مورد مهر و رحمت و عنایت قرار 
داده و به او وعده بزرگی از مقامات معنوی می دهد و 

پاداش ُاخروی وی را متذّکر می شود. 
این سوره را بیشرت در ایامی كه به پیامرب)ص( مربوط می 
شود، مانند بعثت، تولد و رحلت ایشان، همچنین هر گاه 
باشند،  داشته  را  ایشان  مبارک  وجود  به  توسل  قصد  كه 

قرائت می كنند. 

شأن نزول :
زمانی که آیه ی پانزدهم سوره ی »یونس« نازل شد آنجا 

که می فرماید: 
»ای پیامرب زمانی كه آیات ما بر تو تالوت می شود تا بر 
ندارند  ما  لقای  به  امیدی  كه  آنهایی  كنی،  قرائت  مردم 
را  آیاتش  بعضی  یا  بیاور  این  از  غیر  قرآنی  گویند:  می 
»من  فرمود:  مخاطبینشان  به  پیامرب)ص(   ، بده«  تغییر 
نقشی در نزول آیات ندارم و متام آیات وحی خداست.« 
پس از آن به مدت پانزده روز نزول وحی منقطع گردید، 
در حالی که مخالفین خطاب به ایشان می گفتند: خدا 
این  با تو حرف منی زند. در  بر تو خشم گرفته است و 
از  یکی  مضمون  كه  شد  نازل  »ضحی«  ی  سوره  هنگام 
آیات آن چنین است: »خدا با تو وداع نكرده و بر تو خشم 
فاصله  وحی  نزول  در  واقع خداوند  در  است.«   نگرفته 
ایجاد كرد تا ثابت كند كه وحی تنها از جانب اوست و 
پیامرب در آن نقشی ندارد. پس از گذشت پانزده روز از 
این انقطاع وحی، جربئیل نازل شد و سوره ی »ضحی« را 
او سؤال کرد:  از  پیامرب)ص(  پیامرب)ص( قرائت منود.   بر 
تاخیر چه بوده؟ من دلتنگ تو شده بودم.«  این  »علت 
جربئیل گفت : »من بیشرت از تو دلتنگ بودم« و سوره ی 

ضحی را بر پیامرب)ص( از جانب خدا وحی کرد. 

﴿ ِبْسِم اللَِّه الرَّْحٰمِن الرَِّحيِم ﴾

حٰی ﴾ ﴿1﴾  ﴿ َوالضُّ

ترجمه: سوگند به زمانی كه نور خورشید كاماًل در آسامن 
گسرتده می شود. 

رشح: زمانی است كه تابش نور خورشید رسارس زمین را 
فرا می گیرد و جایی تاریك باقی منی ماند.

 

﴿ َوالَّيِل اِذا َسجٰی ﴾ ﴿2﴾ 

ترجمه: سوگند به شب زمانی كه آرام می گیرد و همه جا 
را می پوشاند.  

رشح: در این دو آیه به شبانه روز سوگند یاد شده، این 
سّنت رب است که سوگندهای مختلف که در سوره های 
قرآن ذکر شده، پدیده های ارزشمند هستی را شامل می 
شود. از این طریق انسان را متوجه توحید افعالی و قدرت 
را  او  از طرفی  پدیده ها و  این  بی حد و حساب خالق 
ارزشمند  مواهب  این  راز  گشودن  و  تحقیق  به  تشویق 

می مناید. 
از جمله ی مهم ترین مظاهر جهان آفرینش خورشید و 
نقش آن در ایجاد شب و روز، فصول مختلف و در نتیجه 
تهیه رزق و روزی برای موجودات زنده می باشد. به طور 
ایجاد حیات بر  کلی خورشید یکی از عوامل بسیار مهم 

سطح زمین است.

لٰی ﴾ ﴿3﴾ َعَك َربَُّك َو َما َقَ ﴿ َما َودَّ

ترجمه: خداوند با تو وداع نكرده و بر تو خشم نگرفته 
است. 

رشح: حال ارتباط دو سوگند آیات ابتدایی را با این آیه 
بررسی می کنیم. 

است،  روز حكمتی  و  در گردش شب  که  1(  هامنگونه 
رسالت تو نیز حكمتی دارد. حكمت گردش زمین و پیدایش 
شب و روز در این است كه با ایجاد فصول مختلف، رزق 
و روزی مردم فراهم گردد و زمین قابلیت حیات پیدا كند. 
گردش  انسان  رزق  تأمین  برای  تكوین  نظام  در  بنابراین 
زمین مقرر شده و در نظام ترشیع برای هدایت او، پیامرب 
ارسال شده و به منظور حیات قلوب، قرآن نازل گردید و 

محققاً كالم خدا ُممّیز حق از باطل است.
تو  مبارك  قدوم  ُیمن  به  تنها  روز  و  پیامرب، شب  ای    )2
خلق شده و جهان را به خاطر وجود تو آفریدیم، چنانکه 
در حدیث قدسی می فرماید: »اگر تو نبودی عالَم را منی 
بركات  و  تأثیرات  و  و شب  روز  به  سوگند  و  آفریدم.«  
ما  نزد  تو  ارزش  و  نكرده  فراموش  را  تو  آنها كه خداوند 

بسیار باالست.

ْلِخرَُة َخْيٌ لََّك ِمَن اْلُوىٰل ﴾ ﴿4﴾ ﴿  َوللَ

ترجمه: و آخرت برای تو قطعاً از دنیا بهرت است.
رشح: خطاب خداوند بطور خاص، پیامرب)ص( و بطور عام 
شامل همه ی افراد برش است كه قطعاً و حتاًم آخرت از 
دنیا بهرت است و هرگز آخرت را با دنیا معامله نكنید که با 

ُخرسان عظیمی مواجه خواهید شد.
تا  الهی است پس  آزمون های  دنیا،  مصائب و مشکالت 
از میدان خارج  امتحان قرار نگیرید و پیروز  در بوته ی 

نشوید، به مقامات ُاخروی دست منی یابید.
را  خاصی  بحث  و  اشاره  ظریفی  ی  نکته  به  آیه  این 
مطرح منوده، اینکه سختیها، شكنجه ها و مشقاتی كه یك 
انسان در دنیا در راه بندگی خداوند متحمل می شود و 
استقامت می کند، سبب زیان او نیست و قطعاً خیری در 

آن نهفته است. 
یادآور  را  دنیا  بر  آخرت  رجحان  آیات  مکرر  بطور  قرآن 
شده، از جمله: »بگو بهره ی دنیا اندك است و آنچه كه در 
آخرت قرار دارد به مراتب برای پرهیزگاران بهرت است.«  و 
یا »زندگی این دنیا جز بازی و رسگرمی نیست )یعنی هیچ 
چیز در دنیا ثبات ندارد( و آخرت تنها مكان برای زندگی 

جاودانه است، اگر بدانند.«  

﴿ َوَلَسْوَف ُيْعِطيَك َربَُّك َفَتىْٰض ﴾ ﴿5﴾

ترجمه: و قطعاً در آینده ی نزدیك خداوند به تو )آن قدر( 
عطا خواهد كرد که تو خشنود شوی.

رشح: عالمه طباطبایی)ره( آیه ی فوق را اینگونه تفسیر 
منوده: »در آخرت لطف بیكرانی از سوی خداوند، متوجه 
تو خواهد شد كه حد و وصف ندارد و چون در آن قید به 
كار نرفته، بخشش و موهبت را به صورت مطلق بیان كرده 
است.« )موهبتی وصف ناپذیر( برخی آن را به موضوع 
شفاعت پیامرب)ص( ربط می دهند و برهانشان این است 
که به سبب رنج بسیاری كه پیامرب)ص( در جهت هدایت 
مردم متحّمل شده، خداوند رحامن در روز جزا بخشی از 
پاداش ایشان را شفاعت پیروانشان قرار داده و با بخشش 

آنان نبی مکرم را خشنود می کند. 
علی )ع( این آیه را یکی از آیات امیدوار كننده ی قرآن 

کریم می دانند.

﴿ أََلْم َيِجْدَك َيِتيًم َفآوٰى ﴾ ﴿6﴾

تو  نبودی؟ پس خداوند  یتیم  تو  آیا  پیامرب(  )ای  ترجمه: 
را مأوا داد.

رشح: در این آیه و دو آیه ی بعد خداوند یکایک نعمتهای 
خود را بر پیامرب)ص( متذكر می شود.

رشایط  دور  چندان  نه  ای  گذشته  به  بازگشت  با  ابتدا 
دوران كودكی پیامرب)ص( كه یتیم بود و خداوند به او پناه 
داد، برای ایشان تداعی می شود.  این آیه به گذشته ی 
پیامرب)ص( اشاره می فرماید و به یاد ایشان می آورد آنگاه 
که عزیزترین کسانت را از دست دادی و بی پناه بودی به 
ُجز رّبت چه کسی پناهت داد؟ گروه بی شامری را گردت 
جمع كرد و اینگونه تو را منزلت و مأوا داد، پس چگونه 
ممكن است بعد از آن همه مصائب دنیوی که در جهت 

ابالغ رسالت تحمل منودی، پاداشی به تو عنایت نكند.

﴿ َو َوَجَدَك ضاّلً َفَهدٰی ﴾ ﴿7﴾

ترجمه: و خداوند تو را گمراه یافت، سپس هدایت كرد.
رشح: »ضاّل« به معنای »گمراه« و دو مفهوم دارد:

الف. به معنای انحراف از راه راست كه انسان با وجود 
بیراهه  به  نفس رسکش،  از  پیروی  به علت  راه،  شناخت 

می رود.
ب. به معنای قرار گرفنت در مقابل دو یا چند راه، طوری 
این گمراهی و  انسان نداند راه راست كدام است و  که 
است  هدایت  و  یقین  به  شك  از  رسیدن  عامل  ضاللت 
فرماید:   می  قرآن  لذا  است،  مستحسن  ضال  نوع  این  و 
»بشارت ده بندگانی را که میان چند خوب، خوب ترین را 

انتخاب می منایند.«  
این نوع گمراهی از سوی رب نه تنها تقبیح نشده، بلكه 
مورد تحسین است. در حدیث است كه: »مؤمن همواره 
اینکه  به سبب  یعنی  است.«   گمراه  راه حكمت  بر رس 
می خواهد حكمت را به دقت بیابد، بین حكمت و غیر 

حكمت رسگردان می باشد.  
پیامرب)ص(  است.  آن  دوم  معنای  گمراه،  از  منظور  پس 
پیوسته در کامل بوده ولی باز می خواسته کاملش بیشرت 

شود و بیشرت به ربش نزدیک شود، 
می خواسته حجابهای نور را کنار زند و به خدا برسد و در 
انتخاب بین این حجابهای نور رسگشته بوده، لذا خداوند 
از گمراهی و حیرت  او نشان می دهد و  به  راه بهرت را 

بیرون می آید.  
برخی در مورد »ضاّل« تعبیر دیگری نیز دارند : »تو در 
بین قوم خود گم شده بودی و وجود ارزشمند تو را منی 

شناختند، خدا به وسیله ی تو ایشان را هدایت كرد.«  

﴿ َو َوَجَدَك عاِئاًل َفاَغنٰی ﴾ ﴿8﴾

ترجمه: و خداوند تو را نیازمند یافت، سپس بی نیاز كرد. 
رشح: آیه قصد مطرح کردن مفهوم دیگری از فقر را در 
مورد پیامرب)ص( دارد و آن فقر معنوی ایشان است. در 
وقتی  که  دارد  می  بیان  را  انسان  فطری  نیازهای  اصل 
انسان احساس فقر کند و بگوید: »من ناقصم«، خداوند 

متعال کاملش را به او عطا می کند. 
پس پیامرب)ص( هم خود فقیر الی الله و هم ناظر بر فقر 
معنوی که نوعی جهل حاكم بر جامعه است، بود و به 
خوبی تشخیص می داد كه این قوم به شدت به هدایت و 
رزق معنوی و فطری نیازمندند و به این سبب نگران حال 

آنان است، لذا خداوند او را وسیله ی رفع این نیاز کرد.
امام رضا )ع( در ذیل این آیه می فرماید: »عائاًل به معنای 
نیاز معنوی است و تشنگی و عطش پیامرب)ص( و جامعه 

را به علم و آگاهی و هدایت بیان كرده است.« 
همه ی ما به خدا نیازمندیم اما علت اینکه این نیاز در 
آنهاست،  به  وابستگی  و  دنیا  نشده جذبه های  ما حس 
در حالی که اولیاء خدا این نیاز را دائم حس می کردند. 

پس مضمون آیه این است که پروردگار، تو را در بین خلق 
بی نظیر یافت، پس خلق را گرد تو جمع كرد. تو را در بین 

مخلوقاتش منحرص به فرد یافت و مردم را به سویت 
سوق داد تا آنان را به مدد نفس پاك و قدرت فكری و 

ایامن و اعتقاد خود، هدایت كنی.
اگر مقصود آیه فقر مادی باشد، الزم است متذكر شویم 
كه پیامرب)ص( در جوانی با »خدیجه بنت خویلد« ازدواج 
كرد كه از ثرومتندان و متنفذین مکه بود و آنگاه كه پیامرب 
در  را  خود  ثروت  متام  خدیجه  شد،  منصوب  رسالت  به 
اسالم  پیرشفت  راه  در  نیز  او  و  داد   قرار  ایشان  اختیار 

رصف کرد.

ا اْلَيِتيَم َفاَل َتْقَهْر ﴾ ﴿9﴾ ﴿ َفأَمَّ

ترجمه: پس یتیم را از خود دور مكن. 
رشح: برخی برای این آیه شأن نزولی ذکر کرده اند به این 
رشح که یتیمی به ابوجهل مراجعه می كند و او یتیم را 
با غضب از خود می راند و این آیه در شأن او نازل می 
شود. اما بعضی معتقدند آیه نتیجه گیری آیات قبل است 
ما  بودی،  یتیم  »تو  فرماید:  پیامرب)ص( می  به  و خطاب 
نیز پناهت دادیم، پس اگر یتیمی را دیدی نسبت به او 

احساس مسئولیت کن و پناهش ده.«
نوازش  را  یتیمی  رأفت  روی  از  كسی  »اگر   : پیامرب)ص( 
كند، خداوند در قیامت به تعداد موی رس یتیم رشته های 
را روشن  راهش  تا  قرار می دهد  در كف دستش  نوری 
می  اشك  یتیم  كه  »هنگامی  فرمایند:  می  نیز  و  کنند.« 
پس  افتد.«  می  خدا  در كف دست  او  های  اشك  ریزد، 
توجه و رسیدگی به یتیم بسیار حائز اهمیت است و نیز 
فرمودند: »من و رسپرست یتیم مانند دو انگشت سبابه و 
وسط دست در كنار هم خواهیم بود.« یعنی در قیامت 

مجاور یکدیگریم.
علی)ع( : »سوگند به خدا، سوگند به خدا راجع به ایتام 
و  گرسنه  گاهی  را  آنان  های  شكم  که  كنم  می  سفارش 

گاهی سیر نگه ندارید و با حضورتان آنها را دریابید.«
اهل  از  نقل  به  و  قرآن  آیات  دیگر  و  آیه  این  براساس 
بیت)ع( است که افراد جامعه نسبت به یتیم مسئولیت 
بسیار سنگینی دارند. یتیم نباید آزار ببیند و گرسنه باشد 
تحت  است  الزم  بلکه  گردد،  او  متوجه  آسیبی  نباید  و 
حامیت همه جانبه ی اهل ایامن و جوامع اسالمی باشد 

و عدم توجه به یتیم مصائب ناگواری را در پی دارد. 

اِئَل َفاَل َتْنَهْر ﴾ ﴿10﴾ ا السَّ ﴿ َوأَمَّ

ترجمه: و اما نیازمند را از خود دور مساز. 
رشح: خداوند در خصوص توجه به نیازمندان، پیامربش را 
مورد خطاب قرار داده و می فرماید: »ای پیامرب چشامنت 
شبانگاهان  و  صبحگاهان  که  کسانی  نیازمندان،  از  را 
به  توجه  جهت  به  برنگردان  دارند  را  خدا  مالقات  امید 
جاذبه های دنیوی.«  این آیه نیز مربوط به فقیران زمان 
که  کند  می  امر  ایشان  به  خداوند  که  است  پیامرب)ص( 
رویت را از آنان برنگردان، یعنی چشم دلت با آنها باشد 
و عامل روی گرداندن از آنان را جذبه های دنیوی معرفی 

می کند. 
جامعه بايد از لحاظ مادي و معنوي نياز ايتام و نيازمندان 
آثار و عوارض سوء رنج و تعب عدم  تا  را برطرف سازد 
تأمني آنها، جامعه را تهديد نکند و سبب اشاعه ی انواع 
گناهان و انحرافات و آلودگیها نگردد.  قبل از اينكه يتيم 
و نيازمند به جايي مراجعه كنند بايد نياز آنها تأمني شود 
و بخصوص این از وظایف دولتها است که برای طبقات 
پایین جامعه که رسپرست خود را از دست داده و توانایی 
کار نیز ندارند قبل از اعالم نیاز آبرویشان را حفظ و از 

روشهای نیکوئی تأمین اساسی مناید. 
قرآن : »در اموال اهل ایامن حقی برای سائل و محروم 

وجود دارد.«  )که باید پرداخته شود(

ث ﴾ ﴿11﴾ ﴿ َو اَّما ِبِنعَمِة َربَِّك َفَحدِّ

ترجمه: اما نعمت پروردگارت را بر امت بازگو كن.
پروردگار  نعمت  بیان  یعنی  نعمت«  در  رشح: »تحدیث 
هم با رفتار و هم با گفتار.  »تحدیث نعمت« را به معنای 
شكر نعمت نیز گفته اند، یعنی مرصف كردن نعمت های 

مادی و معنوی در جهت آنچه منعم فرموده است.
پیامرب)ص( : »خداوند دوست دارد نعمتی را كه به بنده 

ای می بخشد آثار آن را ببیند.« 
امام صادق)ع( : »آنچه را خداوند به تو عطا فرموده است 

منایان ساز.« 
یعنی حال كه خداوند به تو عنایت کرده، مال، رزق و یا 
هدایتی را شامل حالت منوده تو نیز دیگران را دریاب، با 

مالت انفاق و با علمت هدایت منا و... . 
کرده  عطا  كسی  به  كه  را  نعمتی  دارد  دوست  خداوند 
و  خود  برای  دارد  امكاناتی  اگر  نشود.  تبدیل  حرص  به 
خانواده اش و در راه خدا هزینه كند. بخل و محدودیت 
نورزد و نعمت هایی كه به صورت فطری در وجود انسان 
نهاده است مانند فكر و استعدادهای متفاوت را در راه 

صحیح شكوفا مناید. 
امیداست  نعمت،  واظهار  تحدیث  از  مجملی  بود  این 

پویای این روش باشیامنشاءالله.

﴿ سوره ي مبارکه ي ضحی ﴾
استاد خیرخواه
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نشریه فرهنگي , اقتصادي , اجتماعي و سیاسي /آذر 1393 / شماره 183 و 184- قیمت 200 تومان  )بخشی از عواید فروش این نشریه صرف ترویج قرآن  میشود(

قلعه هنجن نطنز

idn_karimpour@yahoo.com

با نزدیک شدن به آخرین روزهای سال ۲۰14 میالدی، بسیاری از خبرگزاریهای معتبر کدام عکس مستحق دریافت جایزه سال است؟
جهان اقدام به انتخاب و باز نشر بر ترین تصاویر عاکسان خبری خود از وقایع مهم روز در سالی 

که گذشت نموده اند.


